
Händels Brockespassion 

Toen Händel zijn versie van Brockes’ tekst componeerde had hij in Londen 

reeds zijn naam als componist gevestigd. Maar de betrekkingen in Hamburg, 

waar hij zijn eerste succes als musicus had behaald, hield hij warm. Händel had 

oorspronkelijk rechten gestudeerd in Halle, waar hij en Brockes dezelfde 

leermeester hadden. Maar de muziek trok, en na een jaar het orgel te hebben 

bespeeld in de Dom in Halle vertrok Händel in 1703 naar Hamburg, waar hij 

toetrad tot Keisers Gänsemarkt Oper – de eerste publieksopera in de Duitse 

landen. 

Händel was al snel succesvol in de Opera, waar hij viool en klavecimbel speelde 

in het orkest, naast Johann Mattheson. Keiser, onder de indruk van Händels 

kunnen, stelde de componist als eerste in de gelegenheid om een opera te 

schrijven,  Almira,  die in januari 1705 in première ging. Meer opera’s volgden, 

met de steun van en geïnspireerd door Keiser. De invloed van Keiser op 

Händels ontwikkeling valt niet te onderschatten: van Keiser leerde Händel hoe 

hij melodieën moest schrijven. En die melodieën plaveiden de weg naar 

Händels toekomstige roem.  

Misschien was het inderdaad de band met Keiser die Händel in de zomer van 

1716 inspireerde tot het schrijven van zijn Brockespassion. Keiser was tenslotte 

de eerste componist die Brockes’ tekst op muziek zette, en Keiser was als 

eerste verantwoordelijk voor de ontwikkeling  van het genre ‘passie-

oratorium’. Door Italiaans aandoende,  lyrische aria’s en dramatische 

recitatieven te combineren met opera-achtige koren, door het gebruik van 

dansritmes en een uitgebreide orkestratie creëerde Keiser een 

onweerstaanbare klank die de luisteraar  wist te bewegen tot spirituele 

contemplatie (de bezwaren van de Hamburgse autoriteiten ten spijt). Händel 

leerde veel van Keiser, zoals duidelijk is te horen in zijn zetting van de 

Brockespassion.  In Händels partituur valt de lyrische schoonheid op van de 

solistenpassages, met stijgende melodische lijnen die de sterke emoties en 

dramatiek  van de tekst overbrengen (in het duet tussen Jezus en Maria 

bijvoorbeeld) . Hier klinkt Händel intiemer dan in zijn latere oratoria:  de koren 

komen op de tweede plaats, zelfs de orkestpartij is ietwat ingetogen. Händel 

benut vooral de strijkers, en creëert zo een ‘halo-effect’ rond de woorden van 



Jezus (een stijlfiguur ontwikkeld door Keiser en het meest bekend geworden bij 

Bach), al heeft hij  in een enkel deel de hobo’s ingezet.   

Het zou ook kunnen dat Händel zijn versie heeft geschreven op verzoek van zijn 

oude vriend Mattheson, volgens wie Händel hem in het najaar van 1716 het 

manuscript had gestuurd. In ieder geval gaf Mattheson de eerste uitvoeringen 

van het werk in 1719, in de Dom van Hamburg. Maar wellicht was het Brockes’ 

eigen idee:  er is een enkele aanwijzing dat Händels oratorium voor het eerst 

zou zijn uitgevoerd in het huis van zijn oude bekende uit Halle.   

Hoe dan ook, vandaag de dag is Händels zetting de bekendste van alle 

Brockesversies – en dat is te danken aan de beroemde componist, en niet aan 

de beroemde librettist. 

 


