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Georg Friedrich Händel
— Ignace Bossuyt

Voorwoord
Beste lezer,
In 2009 wordt Georg Friedrich Händel herdacht, 250 jaar na zijn overlijden. Voor het Concertgebouw is deze herdenking een ideaal aanknopingspunt voor een festival en een publicatie rond dit boegbeeld
uit de barokperiode. In dit tweede Concertgebouwcahier wordt het
veelzijdige en muzikaal hoogstaande oeuvre van Händel in zijn context
geplaatst. De kosmopoliet Händel assimileerde de Duitse en Italiaanse
muzikale praxis en ontpopte zich in Londen tot een ongeëvenaarde
componist van - vooral - opera's en oratoria. Als zelfbewuste kunstenaar die zich erg onafhankelijk opstelde, was hij zowel componist als
manager. De ‘ups en downs’ die hiermee gepaard gingen, maken van
zijn levensloop een intrigerend verhaal.
De uitgebreide en overzichtelijke biografie biedt een inkijk in het leven
en de carrière van Georg Friedrich Händel. In een tweede deel worden
de belangrijkste genres beknopt besproken. De evolutie en de stijl van
Händels composities worden aan de hand van enkele representatieve
voorbeelden concreet belicht.
De keuze voor Ignace Bossuyt als auteur was een evidentie. Ignace
Bossuyt wakkert al decennialang het muzikale vuur aan bij melomanen,
niet alleen als wetenschapper en docent, maar ook als auteur en inleider. Zijn gedrevenheid en talent om het muzikale repertoire krachtig
en helder toe te lichten, spreekt uit elke pagina. Dit cahier is dan ook
een ideaal vertrekpunt om de muziek van Georg Friedrich Händel voor
een breed publiek te ontsluiten. Deze introductie wil vooral ook een
stimulans zijn om de platgetreden paden van het 'populaire' Händelrepertoire te verlaten en in het schitterende oeuvre van Händel nieuwe
horizonten te ontdekken.
Veel lees- en luistergenot,

Georg Friedrich Händel

Jeroen Vanacker
Artistiek directeur Concertgebouw
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Ich würde mein Haupt entblöszen und auf seinem Grabe niederknien
(Ludwig van Beethoven, 1823).

Inleiding
Dit cahier wil een bescheiden bijdrage leveren tot het Händeljaar 2009,
ter herdenking van zijn overlijden 250 jaar geleden. Deze kleine monografie heeft geen andere pretentie dan een inleiding te zijn op het
leven en het werk van een van de meest intrigerende en nog steeds
ondergewaardeerde componisten uit de West-Europese muziek.
In de uitvoerige biografie volgen we Händel op de voet vanaf zijn
geboorte in 1685 tot zijn overlijden in 1759. We streefden ernaar de
nuchtere feiten zoveel mogelijk te situeren binnen een meer algemene
context, zodat Händels boeiende levensloop zich aftekent tegen een
bredere achtergrond. Het tweede deel is bedoeld als een algemene introductie op de genres die Händel beoefende en op de stilistische kenmerken van zijn muziek. Als illustratie worden enkele representatieve
fragmenten meer in detail besproken. We hopen dat de beknopte
analyse sprekend genoeg is om de muziek ook zonder partituurfragmenten ‘met vrucht’ te beluisteren. Binnen de beperkte omvang van
deze publicatie was het niet mogelijk dieper in te gaan op specifieke
thema’s in verband met het leven en het werk van Händel, zoals de
vaak geciteerde problematiek van ‘borrowing’, de voor Händel typische ‘recyclage’ op basis van talrijke ontleningen uit eigen werk en
dat van anderen. Hiervoor verwijzen we naar de meer gespecialiseerde
literatuur.
Nog enkele opmerkingen vooraf.
De naam van Händel wordt op twee manieren gespeld. De originele
spelling, die gebruikelijk is in de Duitse literatuur, is Georg Friedrich
Händel (soms Haendel in Franse publicaties). Na zijn naturalisatie als
Engelse burger in 1727 werd zijn naam in Engeland geschreven als
George Frideric Handel, een spelling die opgang maakte in de Angelsaksische literatuur. Voor deze monografie kozen wij voor de oorspronkelijke Duitse spelling.

De afkorting HWV (Händel Werke Verzeichnis) verwijst naar de thematische catalogus van zijn volledige werken, die werd gepubliceerd
als de delen I-III in het vierdelige Händel-Handbuch, tussen 1978 en
1986 uitgegeven door W. en M. Eisen. Het vierde deel, Dokumente
zu Leben und Schaffen, is een herziene versie van het standaardwerk
van O.E. Deutsch, Handel: A Documentary Biography uit 1955, waarin
eigentijdse documenten over Händel en zijn werk zijn samengebracht
(zie literatuur).
De literatuur over Händel is onoverzichtelijk geworden. Wij citeren
slechts enkele basiswerken. Voor verdere referenties verwijzen we naar
de bibliografie van M.A. Parker-Hale, G.F. Handel: A Guide to Research,
New York-Londen, 1988, waarin de meeste literatuur tot het einde van
de jaren tachtig van de vorige eeuw werd opgenomen en kort besproken. Een goudmijn is de website www.gfhandel.org met literatuur, cden dvd-besprekingen, en talloze links naar gerelateerde websites. Even
oeverloos als de publicaties over Händel is de discografie. Diezelfde
website is een ideaal hulpmiddel, samen met die van het Engelse gezaghebbende maandblad Gramophone (www.gramophone.co.uk),
waar muziekliefhebbers zich gratis kunnen registreren voor het archief
met recensies van cd’s en dvd’s (rubriek ‘Gramofile’). Ook andere websites kunnen soelaas bieden, zoals www.bbcmusicmagazine.com en
www.luister.nl (betalend).
De partituren van Händels oeuvre zijn beschikbaar in twee wetenschappelijke opera omnia-uitgaven, een oudere uit de negentiende
eeuw (door F. Chrysander) en een recentere, die nog lopende is (zie
literatuur). Van enkele werken zijn uitstekende klavierreducties gepubliceerd, op basis van de recentste uitgave, door de gezaghebbende
muziekuitgeverij Bärenreiter uit Kassel (www.baerenreiter.com). Op de
website www.grunin.com/Handel is ongeveer de helft van de oudere
Händeluitgave gratis te raadplegen.
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Duitsland (1685-1706)
Halle (1685-1703)
1685 — Georg Friedrich Händel werd geboren op 23 februari 1685
in Halle an der Saale. Hij was een van de zonen van Georg Händel
(1622-1697), kamerdienaar en lijfarts van hertog Johann Adolph van
Saksen-Weissenfels, en zijn tweede vrouw Dorothea Taust (1651-1730).
De familie Händel kwam uit Breslau (Wroclaw in het huidige Polen).
Händels grootvader Valentin (1582-1636) had zich in 1609 als kopersmid in Halle gevestigd. Zijn zoon Georg kwam in 1660 in dienst van
hertog August, de vader van Johann Adolph. In 1682 overleed Georgs
eerste vrouw tijdens een pestepidemie die de bevolking van Halle halveerde. Er vielen ruim zesduizend slachtoffers. Het jaar nadien huwde
hij op 61-jarige leeftijd met Dorothea Taust. Zij was de dochter van
een dominee uit Giebichenstein, een voorstad van Halle. Uit zijn eerste
huwelijk had Georg Händel zes kinderen, uit zijn tweede nog vier. Uit
dit tweede huwelijk werd in 1684 een zoon geboren die kort na de geboorte overleed. Georg Friedrich was het tweede kind. Er volgden nog
twee dochters: Dorothea Sophie (1687-1718) en Johanna Christianne
(1690-1709). Beiden stierven op jonge leeftijd.
In het begin van de zeventiende eeuw werd Halle een bloeiend muziekcentrum. Dat gebeurde onder impuls van markgraaf Christian Wilhelm
van Brandenburg, de protestantse administrator van het aartsbisdom
Magdeburg. Ondanks de verschrikkingen en de langdurige naweeën
van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was het muziekleven er heel
intens. De centrale figuur in de eerste helft van de zeventiende eeuw
was de hoforganist en hofkapelmeester Samuel Scheidt (1587-1654).
Hij was een leerling van de Amsterdamse organist Jan Pieterszoon
Sweelinck en de beroemdste Duitse klavierspeler van zijn generatie.
Na de instelling van een hofopera werd Halle een van de eerste centra
van toneelwerken met muziek in de volkstaal.
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Toen Christian Wilhelms opvolger, hertog August van Saksen-Weissenfels, in 1680 overleed, werd het aartsbisdom Magdeburg opgeheven.
Het hele gebied, Halle inbegrepen, ging vervolgens over op het keurvorstendom Brandenburg. Onder Johann Adolph, de zoon van August,
verhuisde het hof van Halle naar het dertig kilometer zuidelijker gelegen
Weissenfels. Tot in 1746 was het barokke Schloss Neu-Augustusberg
de residentie van de hertogen van Saksen-Weissenfels. Ook daar kende
het muziekleven een opmerkelijke bloei. Dat gebeurde vooral dankzij
hofkapelmeester Johann Philipp Krieger (1649-1725), een belangrijke
vertegenwoordiger van de vroege Duitse barokopera (opera’s in het
Italiaans waren niet toegestaan in Weissenfels) en de protestantse cantate. Krieger werkte onder meer samen met de tekstdichter Erdmann
Neumeister, een van de hervormers van de protestantse cantate. Concertmeester en bibliothecaris aan het hof was de veelzijdige Johann
Beer (1655-1700), componist, zanger, violist, klavierspeler, muziektheoreticus, schrijver en acteur. Toen Georg Händel in 1688 officieel tot
lijfarts van de nieuwe hertog werd aangesteld, reisde hij om de twee
maanden naar Weissenfels. Wellicht vergezelde Georg Friedrich als
kind zijn vader meer dan eens en kwam hij daar met het muziekleven
in contact. Krieger was bovendien een ver familielid van de Händels.
In Halle was vader Händel bevriend geweest met de vroegere kapelmeester David Pohle (1624-1695), een leerling van Heinrich Schütz die
bij de verplaatsing van het hof in 1680 was vervangen door Krieger.
Vader Händel was zeker de muziek niet ongenegen. Daarom mag het
vaak geciteerde verhaal dat hij zijn zoon weerhield of zelfs verbood om
zich met muziek in te laten, naar het rijk der vrome legenden verwezen
worden. Het is wel aannemelijk dat hij voor zijn zoon meer heil zag
in een zekerder bestaan als gediplomeerde in de rechten dan in een
beroep als musicus, dat minder aanzien genoot. Intussen deed Georg
Friedrich als kind ongetwijfeld al onuitwisbare muzikale indrukken op,
zodat hij snel vertrouwd raakte met de courant beoefende genres uit
het vocale en instrumentale repertoire. Halle zelf bleef overigens ook
na 1680 niet verstoken van muzikaal talent. Zo was Friedrich Wilhelm
Zachow (1633-1712) vanaf 1684 als organist verbonden aan de hoofdkerk. Om de drie weken gaf hij in de Marktkirche (ook Marienkirche)
een concert met religieuze muziek. Dat gebeurde met medewerking

van de stadsmusici en de zangertjes van het Luthers Gymnasium, waar
Händel wellicht school liep en er mogelijk lid van het zangkoor was. De
rector van het gymnasium, Johann Praetorius, die vader Händel goed
kende, was een getalenteerde musicus. Hij stimuleerde onder meer
opvoeringen van theatervoorstellingen met muziek. Bovendien raakte
het intellectuele leven in de stad vanaf 1694 in een stroomversnelling
dankzij de stichting van een universiteit. Dit leidde tot de oprichting
van een Collegium Musicum, een concertorganisatie van studenten.
Daarnaast brachten ook theologische twisten met piëtisten en calvinisten, zoals professor August Hermann Francke, een van de boegbeelden van het piëtisme, leven in de muzikale brouwerij. Geregeld kwam
immers het ‘wereldse’ karakter van de kerkmuziek ter sprake. Dat beïnvloedde ook de politieke beslissingen van de stadsraad. Zo klaagde
het stadsbestuur er in 1695 over dat de kerkmuziek te complex en te
geleerd was, dat de composities te lang waren en geen stichtende
impact meer hadden. Als alternatief voor deze ‘muziek voor specialisten’ beval het stadsbestuur eenvoudige liederen aan die iedereen kon
meezingen. Deze controverse dook toen geregeld op, ook in Leipzig,
waar Johan Sebastian Bach met zijn oversten ruziede over diezelfde
problematiek. Bach was ongeveer een maand jonger dan Händel (hij
werd geboren op 21 maart in Eisenach). Ondanks de geografische nabijheid hebben ze elkaar nooit ontmoet. Hun muzikale carrière verliep
totaal verschillend. De problemen waarmee Händel later werd geconfronteerd waren overigens ook van een totaal andere aard dan discussies over liturgisch acceptabele muziek.
1692 — Händel genoot wellicht vanaf 1692 onderwijs in het gymnasium in Halle. Vermoedelijk oefende hij zich toen al in het klavierspel.
1694 (of vroeger) — Tijdens een van de bezoeken aan Weissenfels
zou de piepjonge Händel al zijn uitzonderlijk talent als orgelspeler
gedemonstreerd hebben. Hertog Johann Adolph overhaalde vader
Georg om zijn zoon verder muziek te laten studeren bij Zachow.
Händel leerde bij Zachow klavierinstrumenten (orgel en klavecimbel)
en viool bespelen. Hij ontving tevens grondig onderricht in compositie,
harmonie en contrapunt. Theorie én praktijk stonden centraal. Zachow
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bracht hem in contact met de nieuwste tendensen van de eigentijdse
muziek, vooral de Italiaanse, en met het werk van de beste componisten uit heden en verleden. Van wat Händel onder het toezicht van zijn
leermeester componeerde, bleef niets bewaard. Hoewel de naam van
Zachow meestal alleen nog bekend is omdat hij Händels leermeester
was, is hij een interessante componist van cantates en klaviermuziek
(vooral koraalbewerkingen).
1697 — Händels vader overleed op 14 februari op de leeftijd van 75
jaar. Bij diens dood werden zeven treurdichten geschreven onder de
gezamenlijke titel Unvergesslicher Nachruhm. Een ervan is overgeleverd op naam van zijn twaalfjarige zoon; meteen ook het enige gedicht
dat bekend is op naam van Georg Friedrich Händel. De eerste verzen
luiden: ‘Ach Hertzeleid! Mein liebstes Vater Hertze/Ist durch den Todt
von mir gerissen hin.’
1702 — Händel volgde het eerdere advies van zijn vader op en schreef
zich in februari in als student aan de universiteit van Halle, wellicht in de
rechtenfaculteit. De maand nadien werd hij, als zeventienjarige, voor
een proefjaar aangesteld als organist aan de Domkirche. Hoewel zijn
opdracht als organist beperkt bleef tot het begeleiden van de gelovige
gemeenschap bij het psalmzingen, ging zijn voorkeur meer uit naar de
muziek dan naar de universitaire studies. Aan de universiteit werd wel
druk gemusiceerd. De dichter Barthold Heinrich Brockes, die tussen
1700 en 1702 in Halle studeerde, vermeldt in zijn autobiografie dat
hij wekelijks in zijn kamer een concertje organiseerde. Dat Händel als
uitvoerder en als componist een bijdrage leverde tot de muzikale activiteiten van de universiteit, is waarschijnlijk.
Uit deze periode dateert Händels kennismaking met de vier jaar oudere Georg Philipp Telemann (1681-1767), met wie hij levenslang in
contact bleef. Mogelijk hebben ze elkaar niet alleen in Halle, maar ook
in Leipzig ontmoet, waar de heel actieve Telemann in 1702 een Collegium Musicum oprichtte dat samengesteld was uit universiteitsstudenten, en er tevens directeur werd van de opera (vanaf 1729 werd Bach
de leider van dit Collegium Musicum in Leipzig). In zijn autobiografie
van 1739 noteerde Telemann dat hij op zijn weg van Magdeburg naar

Leipzig Halle aandeed om de ‘damahls schon wichtigen Hrn. Georg
Fried. Händel’ (die toen pas zestien jaar was…) te leren kennen.
Volgens Mainwaring, Händels eerste biograaf, mocht de jonge musicus
aan de slag bij het hof van keurvorst Frederik van Brandenburg-Pruisen
in Berlijn. Hij zou er alvast heengereisd zijn en twee boegbeelden
van de Italiaanse opera ontmoet hebben: Attilio Ariosti (1666-1729)
en Giovanni Bononcini (1670-1747), die later in Londen twee van zijn
concurrenten werden. Op het Berlijnse aanbod ging hij echter niet in.
Deze weigering wijst op zijn ingeboren drang naar onafhankelijkheid
en zelfstandigheid.

Hamburg (1703-1706)
1703 — Händel vestigde zich in het voorjaar van 1703 in Hamburg,
wellicht door toedoen van operadirecteur Reinhard Keiser (16741739). Hamburg was het toonaangevende handelscentrum van NoordDuitsland, met een bloeiende haven en een actieve scheepsbouw. Het
was bovendien een ‘vrije stad’, waar sinds 1678 het enige operahuis in
Duitsland bloeide dat niet verbonden was met een hof. De oprichting
ervan ging echter wel gepaard met protest van de religieuze overheid;
niet alleen uit morele overwegingen, maar ook uit vrees voor concurrentie op muzikaal gebied. Als gevolg van het gebrek aan interesse
van het publiek en van de overheid was de kerkmuziek er in verval,
een situatie die het pad effende voor de oprichting van de opera. Om
tegemoet te komen aan de kritiek van de geestelijkheid werden aanvankelijk vooral stichtende onderwerpen uit de Bijbel gekozen. Onder
Johann Sigismund Kusser (1660-1727), die in 1693 directeur werd, bereikte de opera een eerste hoog artistiek peil. De echte bloeiperiode
begon onder Reinhard Keiser, die de opera leidde tussen 1703 en
1706. Händel werd er aangesteld als tweede violist, en kort nadien
als klavecimbelspeler. Hij componeerde er aria’s en cantates. Belangrijke centra van muzikale cultuur waren naderhand ook weer de diverse
kerken, waar vanaf de eeuwwisseling een traditie ontstond van uitvoeringen van passies, vooral onder invloed van tekstdichter Barthold
Heinrich Brockes (met als hoogtepunten het werk van Telemann en
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Carl Philipp Emmanuel Bach). Twee befaamde organisten in Hamburg
waren Johann Adam Reincken (1623-1722), die verbonden was aan de
Catharinenkirche, en Vincent Lübeck (1654-1740), die in dienst stond
van de Nicolaikirche. Beiden beschikten over een instrument van de
beroemde bouwer Arp Schnitger (1648-1719). Voor de organisatie van
openbare concerten stond het Collegium Musicum in, dat in 1660 was
opgericht door Matthias Weckmann (1616?-1674), een leerling van
Heinrich Schütz.
Händel was er vooral bevriend met de muziektheoreticus, componist
en zanger Johann Mattheson (1681-1764). Hij introduceerde Händel in
het Hamburgse muziekleven. Samen bezochten ze in augustus 1703
Dietrich Buxtehude (ca. 1737-1707), met het oog op een eventuele
opvolging als organist aan de Marienkirche in Lübeck. Maar de daaraan
verbonden voorwaarde - namelijk huwen met zijn jongste dochter schrikte hen af. Twee jaar later bezocht de twintigjarige Bach Buxtehude met dezelfde intentie, eveneens zonder resultaat. Voor Händel
en Mattheson was Lübeck wellicht ook niet interessant omdat er geen
operahuis was.
Om voorts in zijn onderhoud te voorzien, gaf Händel klavierlessen. Een
van zijn leerlingen was Cyril Wich (of Wyche), de zoon van de Engelse
gezant John Wich, bij wie Mattheson in 1706 tot secretaris werd aangesteld. Uit de jaren in Hamburg dateert vermoedelijk een aantal klavierwerken die voor zijn leerlingen bestemd waren. In Hamburg schreef
Händel ook een eerste versie van de psalm Laudate pueri (HWV 236).
Later ontstond in Rome een tweede versie.

1705 - 1706 — In opdracht van Reinhard Keiser componeerde Händel
zijn eerste opera: Almira (HWV 1, gemengd Duits en Italiaans). Die ging
op 8 januari 1705 in Hamburg in première. Met succes overigens, want
er volgde tot eind februari nog een twintigtal voorstellingen. Mattheson
zong de hoofdrol, naar eigen zeggen ‘unter allgemeinen Beifall’. Een
Johannespassie die in dat jaar in Hamburg werd uitgevoerd, wordt ten
onrechte aan Händel toegeschreven.
Enkele andere opera’s die Händel in die jaren in Hamburg schreef,
gingen verloren (Nero, Florindo, Daphne, HWV 2-4). Ook van andere
muziek uit die tijd, onder meer instrumentale werken (triosonates, klaviermuziek), bleef weinig bewaard. Naast de vermelde klaviersuites kan
een aantal kleinere klavierwerken, zoals preludes, dansen (gavotte, sarabande, menuet, bourrée), variaties en ouvertures, uit de Hamburgse
jaren stammen.
In het voorjaar van 1706 besloot Händel Hamburg te verlaten en naar
Italië te vertrekken. Wat hem hiertoe concreet aanspoorde, is niet bekend. De onzekere financiële toestand van het Hamburgse operahuis
kan een rol gespeeld hebben. Volgens Mainwaring had hij in Hamburg
contact met prins Ferdinando de Medici, een belangrijke muziekmecenas die hem uitnodigde naar Italië.

1704 — Dat Händel en Mattheson niet alleen vrienden, maar ook muzikale concurrenten waren, blijkt uit het volgende voorval. Naar verluidt
weigerde Händel tijdens een uitvoering van Matthesons opera Cleopatra op 5 december 1704 de leiding aan de klavecimbel aan hem af te
staan. Mattheson wilde namelijk zijn plaats innemen nadat hij zijn rol
had uitgezongen. Dit leidde tot een duel, dat voor beiden goed afliep.
Händel zou zijn leven te danken hebben aan het feit dat Matthesons
zwaard brak op een van de knopen van zijn jas.
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Zicht op Hamburg. Gravure van Peter Schenk (1702)
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Italië (1706-1710)
1706 — Händel reisde vermoedelijk in de zomer naar Italië, waar hij
vier jaar verbleef. Italië was er in de zeventiende eeuw economisch fel
op achteruitgegaan ten gunste van de zeemogendheden in het noorden van Europa. Het land was politiek overgeleverd aan de feodale
macht van de lokale adel, zowel geestelijke (in de Pauselijke Staten)
als wereldlijke. Italië was een bont lappendeken van kleine staatjes,
waarbij Spanje over bijna de helft van het territorium heerste (het hertogdom Milaan en de koninkrijken Napels, Sicilië en Sardinië). De politieke invloedssferen van de andere gebieden waren bovendien heel
verscheiden: het hertogdom Savoy en de Genuese republiek lonkten
naar Frankrijk, terwijl Venetië met de Oostenrijkse Habsburgers verbonden was in de strijd tegen de Turken. Afhankelijk van de politieke
kwaliteiten van de individuele heersers kenden de Pauselijke Staten
en Toscane, waar de Medici-familie uit Florence nog steeds de plak
zwaaide, snel wisselende up en downs. De Italiaanse staatjes werden
bovendien nog verdeeld door hun betrokkenheid in de Spaanse successieoorlog (1701-1714). Ondanks verwoede, maar vergeefse pogingen om hun neutraliteit te bewaren in het conflict tussen Frankrijk en
Oostenrijk om de opvolging van de Spaanse koning Karel II (+1700),
werden de Italiaanse staten actief in de oorlog betrokken. De strijd,
die op het Italiaanse grondgebied vooral werd gevoerd tussen 1701
en 1709, eindigde uiteindelijk in het voordeel van de Oostenrijkse
Habsburgers. Die verdreven zowel de Franse invallers als de Spaanse
overheersers definitief uit Italië.
Ondanks de onstabiele politieke toestand in Italië besloot de 21-jarige
Händel er zijn kans te wagen. Wat precies de doorslag gaf om naar
Italië te reizen, is onduidelijk. Het was in elk geval niet vanzelfsprekend. Afgezien van de wankele politieke situatie zou hij zijn protestantse thuisland ruilen voor een katholiek land, waar hij misschien niet
welkom was. De aantrekkingskracht van Italië als de bakermat van
de opera, samen met zijn drang naar internationale faam, speelden

ongetwijfeld een rol. Op zijn programma stonden vier belangrijke steden: Florence, Rome, Napels en Venetië. Venetië was het centrum bij
uitstek van de opera, op de voet gevolgd door Florence en Napels. In
Rome had de paus in 1698 de banvloek over de opera uitgesproken.
Die zou gelden tot in 1709 (toen Händel er al niet meer was). Maar
zoals in andere steden hielden de edelen in Rome, zowel de kardinalen
als de wereldlijke prinsen, er een bloeiend en competitief mecenaat op
na. Voor het muziekleven in het algemeen en voor jonge talenten in het
bijzonder was dit erg stimulerend. Vooral meer ‘private’ vocale genres
als het kamerduet en de cantate (cantata da camera) kenden er een opmerkelijk succes in de paleizen van de Romeinse adel. Op het vlak van
de instrumentale muziek werden in Italië de triosonate, het concerto
grosso en het soloconcerto beoefend door eersterangscomponisten
als Arcangelo Corelli in Rome en Giuseppe Torelli, Tommaso Albinoni
en Antonio Vivaldi in Venetië.
Händel reisde wellicht via Venetië en Florence naar Rome, waar hij ten
laatste in het begin van januari 1707 aankwam. In Florence ontstonden
mogelijk al enkele cantates, zoals O Numi eterni of La Lucrezia (HWV 145).
1707 — Händel verbleef overwegend in Rome. Een dagboeknotitie van
een zekere Francesco Valesio vermeldt op 14 januari dat ‘er in de stad
een man uit Saksen is aangekomen, een uitstekende klavecimbelspeler
en componist, die vandaag zijn vaardigheid demonstreerde op het orgel van de kerk van San Giovanni, tot verbazing van alle aanwezigen.’
Met zijn uitzonderlijk talent en zijn zelfvertrouwen slaagde Händel erin
snel toegang te krijgen tot de hogere kringen van de katholieke kerk
en van de adel, onder meer dankzij zijn ophefmakend orgel- en klavecimbelspel. Hij verkeerde in het gezelschap van kunstmecenassen als
de kardinalen Benedetto Pamphili (1653-1730), Carlo Colonna (16651739) en Pietro Ottoboni (1667-1740), evenals markies Francesco Maria
Ruspoli (1672-1731), die hem met compositieopdrachten vereerden.
Ottoboni hield er in zijn luxueuze Palazzo della Cancelleria een uitgelezen schare musici op na, die vanaf 1689 onder de leiding stond van
Arcangelo Corelli. Händel maakte kennis met deze beroemde violist
en componist, evenals met de componisten Bernardo Pasquini en
Alessandro Scarlatti.
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Aanleunend bij de stijl van de eigentijdse opera componeerde hij
er Italiaanse kamercantates, zoals Da quel giorno fatale of Il delirio
amoroso, HWV 99, en Tra le fiamme of Il consiglio, HWV 170 en het
oratorium Il trionfo del Tempo e del Disinganno (HWV 46a), op teksten van Pamphili. De profane cantates waren vooral bestellingen van
Ruspoli, voor wekelijkse uitvoeringen op zondag in zijn paleis in Rome
of in zijn zomerverblijf in Vignanello. De meeste waren geschreven
voor de sopraan Margherita Durastanti, die Händel later naar Londen
volgde (samen met de violist Pietro Castrucci, een ander lid van Ruspoli’s muziekensemble). Händel componeerde in 1707 minstens zeventien cantates voor Ruspoli. Daarbij hoort onder meer het uitgebreide
werk met orkest Clori, Tirsi e Fileno (HWV 96). Naast de wekelijkse
concerten werd er ook gemusiceerd tijdens de bijeenkomsten van de
Arcadische Academie. Dat was een aristocratisch literair genootschap
dat in 1690 was opgericht en tussen 1707 en 1721 tijdens de zomermaanden vergaderde in de tuin van Ruspoli. Het uitgelezen gezelschap
stelde zich tot doel de Italiaanse literatuur nieuw leven in te blazen. De
Arcadische Academie bestond uit slechts veertien leden, die schuilgingen onder een pastoraal pseudoniem. Zowel Ruspoli als Ottoboni en
Pamphili maakten er deel van uit. De pastoraal getinte teksten waarop
Händel de meeste van zijn cantates schreef, waren vaak de vrucht van
de literaire aspiraties van de Academie. Sommige van die werken uit
die Romeinse tijd zijn uniek in zijn oeuvre, zoals een Franse en een
Spaanse cantate (Sans y penser, HWV 155, en No se emendera jamas,
HWV 140), beide voor Ruspoli.
Daarnaast legde Händel zich toe op Latijnse kerkmuziek, wellicht in
opdracht van Carlo Colonna, namelijk de psalmen Dixit Dominus (HWV
232), Laudate pueri (HWV 237) en Nisi Dominus (HWV 238). Deze
drie psalmen - en andere werken op Latijnse teksten, zoals het motet
Saevius tellus inter rigores (HWV 240) - maakten mogelijk deel uit van
een vesperdienst voor het karmelietenklooster ter gelegenheid van
het feest van de Madonna del Carmine op 16 juli. De familie Colonna
liet daar toen een feestmis opdragen. Andere religieuze werken weerklonken in de kloosterkerk San Sebastiano op Ruspoli’s landgoed in
Vignanello: de motetten O qualis de coelo sonus (HWV 239), Coelestis
dum spirat aura (HWV 231) en Salve regina (HWV 241). Coelestis dum

spirat aura werd geschreven voor het feest van de Heilige Antonius van
Padua (13 juni), de schutspatroon van Vignanello. In 1707 werd deze
feestdag daar luisterrijk gevierd naar aanleiding van de 475e verjaardag van de heiligverklaring van Antonius.
Rodrigo (HWV 5), Händels eerste opera voor Italië, een opdracht van
Ferdinando de’ Medici, werd opgevoerd in Florence, waarheen hij op
19 oktober reisde. De twee daaropvolgende jaren verbleef Händel er
tijdens de herfst. Hij ontmoette er Antonio Salvi (1664-1724), librettist en persoonlijke arts van Ferdinando. Later in Londen ontleende hij
voor zijn opera’s een aantal libretto’s aan Salvi.
Uit het begin van zijn verblijf in Italië dateren mogelijk drie kamermuziekwerken: twee solosonates, voor hobo (HWV 357) en voor viool
(HWV 358), en een triosonate voor twee blokfluiten (HWV 405).
1708 — Tijdens de carnavalsperiode (december 1707 - februari 1708)
verbleef Händel in Venetië, waar hij kennismaakte met Domenico
Scarlatti en kardinaal Vincenzo Grimani, mede-eigenaar van het theater
San Giovanni Crisostomo. Grimani schreef het libretto voor Händels
opera Agrippina. Händel ontmoette er ook Charles Montagu, Earl of
Manchester. Die zou kort nadien een belangrijke rol spelen bij de invoering van de Italiaanse opera in Londen. Tijdens Händels verblijf in
Venetië had in Hamburg de première plaats van twee van zijn aldaar
gecomponeerde (en verloren gegane) opera’s: Florindo en Daphne.
In de loop van februari keerde hij naar Rome terug. In het jaar 1708 was
Ruspoli zijn belangrijkste mecenas. Op 3 maart signeerde hij de autograaf van de cantate Lungi dal mio bel nume (HWV 127a). Arcangelo
Corelli dirigeerde er op Pasen (8 april) Händels Italiaanse oratorium
La Resurrezione di Nostro Signor Gesù Cristo (HWV 47). Voor de spectaculaire uitvoering van dit werk, waaraan ongeveer vijftig instrumentalisten deelnamen, liet opdrachtgever markies Ruspoli in zijn paleis een
speciaal theater bouwen. Het libretto werd gedrukt op het uitzonderlijk hoge aantal van 1500 exemplaren.
Vanuit Napels ontving Händel een compositieopdracht voor het huwelijk
van Saverio Gallio, de hertog van Alvito: de serenata Aci, Galatea e Polifemo (HWV 72, voltooid op 16 juni). De opdracht ging vermoedelijk uit
van de muziekminnende tante van de bruid, Aurora Gaetani d’Aragona,
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geboren prinses Sanseverino, hertogin van Laurenzano. Als afstammelinge van een adellijke familie uit Bologna onderhield zij onder meer
goede contacten met Giacomo Antonio Perti (1661-1756), de Bolognese
componist die zestig jaar lang kapelmeester was van San Petronio en
die voor de hertogin onder meer cantates en duetten schreef. Mogelijk
woonde Händel in september een uitvoering van diens opera Ginevra
bij in het theater van Pratolino, nabij Florence. In juli componeerde hij in
Napels nog het vocale trio Se tu non lasci amore (HWV 201).
Händel keerde vermoedelijk in juli naar Rome terug, waar hij vooral in
contact bleef met markies Ruspoli. Hij componeerde voor hem nog een
aantal cantates. In twee ervan werden de politieke activiteiten van Ruspoli tijdens de Spaanse successieoorlog verheerlijkt: Mentre il tutto è in
furore (HWV 130) en Oh come chiare e belle of Il Tebro (HWV 143), Händels enige cantate met solotrompet, die alludeert op Ruspoli’s militaire
optreden. In de zomer van 1708 had de markies op eigen kosten een
regiment van 120 soldaten ingezet om de pauselijke enclave Ferrara
tegen de Habsburgers te verdedigen. In de winter ontstond wellicht
het recitatief en de aria voor sopraan Ah che troppo inegauli (HWV
230), waarvan de tekst refereert aan de politieke situatie in Rome. Het
werk is opgevat als een gebed om vrede, die uiteindelijk op 15 januari
1709 tussen de keizer en de paus werd gesloten.
Op een tekst van Pamphili, een persoonlijke hulde aan de componist,
schreef Händel in juli of augustus de cantate Hendel, non puo mia musa
(HWV 117). Volgens Mainwaring maakte hij toen in Rome ook kennis
met Agostino Steffani (1654-1728), priester, diplomaat en componist in
dienst van de keurvorst van Düsseldorf.
1709 — Op 2 februari werd waarschijnlijk in de Santa Maria in Ara
Coeli, de kerk van de Romeinse senaat, de cantate Donna che in ciel
(HWV 233) uitgevoerd. Daarmee werd de aardbeving herdacht die de
omgeving van Rome in 1703 teisterde.
In de loop van 1709, een jaar waarover weinig over Händels verblijfplaatsen en activiteiten bekend is, verliet hij in elk geval Rome definitief. Hij reisde (in maart?) naar Florence, waar hij in september in
Pratolino wellicht de première bijwoonde van Perti’s opera Berenice,
Regina d’Egitto, op een libretto van Salvi.

In november trok hij weg uit Florence met aanbevelingsbrieven van
Ferdinando de’ Medici op zak. Zijn reisdoel was Venetië. Daar werd
kort na Kerstmis zijn tweede opera gecomponeerd op Italiaanse bodem
opgevoerd: Agrippina (HWV 6). Kardinaal Grimani programmeerde het
werk in zijn theater San Giovanni Grisostomo. Volgens sommigen is
het libretto een satire op de intriges aan het pauselijke hof, waarbij de
zwakke keizer Claudius zou staan voor paus Clemens XI, de politieke
rivaal van Grimani. De opera kende in Venetië een uitzonderlijk succes.
Volgens Mainwaring werd Agrippina in het winterseizoen 1709-1710 27
maal opgevoerd, nadat tijdens de première bij elke kleine pauze de uitroep ‘Viva il caro Sassone’ weerklonk. Deze opera bezorgde Händel internationale faam. Margherita Durastanti vertolkte de rol van Agrippina.
Händel engageerde later zowel Durastanti als andere vocale solisten
die in Agrippina optraden, voor zijn opera’s in Londen.
Zijn terugreis naar Duitsland - via Innsbruck, waar hij ontvangen werd
door paltsgraaf Carl Philipp von Neuburg, gouverneur van Tirol - en
zijn aanstelling in Hannover werd ongetwijfeld voorbereid via contacten met leden van het hof.
1710 — Het carnavalsseizoen in Venetië eindigde op 4 maart. Händel
was vermoedelijk al vroeger vertrokken. Op 9 maart was hij al weg uit
Innsbruck op zijn reis naar Hannover.
De balans van Händels verblijf in Italië is niet eenduidig op te maken.
Het blijft onzeker wat zijn voornaamste intenties waren. Indien hij er in
de eerste plaats op uit was naam te maken als componist van opera’s,
is het onwaarschijnlijk dat hij zo lang in Rome zou gebleven zijn, waar
het theater gesloten was. Misschien overwoog hij een aanstelling als
klaviervirtuoos bij een adellijke mecenas (zoals Corelli als violist bij
kardinaal Ottoboni). Als overtuigde lutheraan maakte hij in elk geval
geen kans voor een functie als kapelmeester aan een kerk. Van een
bekering tot het katholicisme was er geen sprake, hoewel er volgens
Mainwaring pogingen daartoe werden ondernomen (mogelijk via
priester-componist Agostino Steffani). Een vaste aanstelling strookte
wellicht ook niet met Händels aangeboren zin voor zelfstandigheid,
wat hem uiteindelijk naar het bruisende operabedrijf in Londen dreef.
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Duitsland (Hannover)
en reizen naar
Londen (1710-1712)
1710 — In juni werd Händel aangesteld als kapelmeester aan het
hof van de keurvorst van Hannover, Georg Ludwig, de latere koning
George I van Engeland (cf. infra). In Venetië had Händel diens broer
prins Ernst August van Hannover ontmoet, evenals baron Johann Adolf
Kielmansegge, leider van de infanterie van de keurvorst. Beiden nodigden de componist naar Hannover uit. Kielmansegge verbleef in
Venetië op het tijdstip van de uitvoering van Agrippina. Händel genoot
mogelijk ook de steun van Agostino Steffani, die van 1688 tot 1696
kapelmeester van de keurvorst was geweest. Het muziekleven, dat
toen op een eerder laag pitje stond, werd er met de komst van Händel
nieuw leven ingeblazen (al was er geen sprake meer van opera-uitvoeringen). Händel componeerde een reeks kamerduetten voor Caroline,
de muzikaal begaafde echtgenote van de erfprins Georg August. Haar
moeder, keurvorstin Sophia, spreekt in een brief vol lof over Händels
klavierspel, dat prinses Caroline in het bijzonder waardeerde.
Hij verbleef enige tijd aan het hof van Düsseldorf. Daar was hij vermoedelijk door Steffani geïntroduceerd met de bedoeling een opera voor
het hoftheater te componeren. Van dit plan kwam echter niets in huis,
want in september vertrok Händel voor acht maanden naar Londen.
Vooral de toenemende interesse voor de Italiaanse opera in Londen en
de aanwezigheid van steeds meer Italiaanse zangers was heel aanlokkelijk. Het begin van de achttiende eeuw was voor het muziektheater
in Londen een turbulente periode. Kenmerkend waren de rivaliserende
instellingen en de strijd om privileges voor de opvoering van toneel en
opera, waarover de invloedrijke Lord Chamberlain besliste. In tegenstelling tot andere Europese steden was het aantal theaters in Londen

beperkt en gepatenteerd bij de gratie van de koning. Aanvankelijk
waren er de theaters Drury Lane en Lincoln’s Inn Fields. In het eerste
decennium van de achttiende eeuw, kort voor Händels aankomst,
kwam er een derde bij: Queen’s Theatre in Haymarket. John Vanbrugh
(1664-1726), een veelzijdige figuur van Vlaamse afkomst, ontwierp het
gebouw. Hij was actief als soldaat, avonturier, toneelschrijver en uiteindelijk architect. Hij werkte onder meer samen met Christopher Wren.
Queen’s Theatre werd in het voorjaar van 1705 voor het publiek opengesteld. Er was een capaciteit tot 950 personen. Het aantal zitplaatsen
was beperkt, de rest van het publiek stond recht. Rond die tijd begon
ook geleidelijk de Italiaanse opera aan een opmars. Aanvankelijk
ging het om Engelse vertalingen (‘translated from the Italian by good
Hands’), soms deels in het Engels en deels in het Italiaans. Taalproblemen werden opgevangen door programma’s met de libretto’s in de
twee talen. Steeds meer Italiaanse zangers en castraat-‘topsterren’ vonden de weg naar Londen. Vanaf 1710 werd Queen’s Theatre de vaste
stek voor de Italiaanse opera, die er voortaan volledig gezongen werd
in de oorspronkelijke taal. Aangezien de Londense theaters commerciële ondernemingen waren, bleken de financiële risico’s enorm groot
(de castraten kregen fenomenale geldsommen). Toch lukte het om de
Italiaanse opera in Engeland definitief te lanceren. Naast zangers vestigden zich nu ook meer uitstekende instrumentalisten in Londen. Op die
manier stond er een professioneel orkest ter beschikking. Voorts werden
getalenteerde Italiaanse scèneontwerpers geëngageerd. Wat nog ontbrak, was een eersterangscomponist: die werd gevonden in Händel.
Händel was zich ongetwijfeld bewust van het politieke wespennest
waarin hij in Engeland terechtkwam. Met de ‘Glorious Revolution’ van
1688-89, toen de katholieke James II de plaats moest ruimen voor de
protestantse Hollandse prins Willem III van Oranje, was de politieke
stabiliteit verre van verzekerd. De ‘Act of Settlement’ van 1701 wakkerde het politieke vuur nog aan. De wet bepaalde dat de troonopvolger een protestant moest zijn, met als eerste rechthebbende het huis
van Hannover. De gespannen situatie zou geregeld leiden tot opstanden van de Jacobieten, de katholieke aanhangers van de onttroonde
James II. Die opereerden vooral vanuit Schotland. Willem III van Oranje
was in 1677 gehuwd met Mary, de dochter van James II. Toen zij in
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1694 op 32-jarige leeftijd overleed, huwde hij met haar zuster Anne
(1665-1714), die als koningin regeerde van 1702, het jaar dat Willem
overleed, tot 1714.
Dat de invoering van de Italiaanse opera, een genre uit een katholiek land, politiek - en religieus - werd uitgespeeld, lag voor de hand.
In een land waar de persvrijheid al vroeg werd ingevoerd, tierde de
pamfletliteratuur welig, ook in verband met het muziekleven. Italiaanse
musici werden uiteraard verdacht van katholieke sympathieën in die
woelige jaren. Toen vreesde men nog steeds voor een Jacobitische
staatsgreep. Opera, politiek en religie vormden in Engeland alvast een
onafscheidelijke drie-eenheid! Händel zal het van meet af aan geweten
(en begrepen) hebben...
Op 6 december weerklonk in het Queen’s Theatre de aria Ho un non
so che nel cor uit Händels Agrippina, tijdens een uitvoering van de
opera Pirro e Demetrio van Alessandro Scarlatti. Dit was de eerste aria
van Händel die op Engelse bodem werd gezongen, via de stem van
Francesca Vanini-Boschi die in Venetië in Agrippina de rol van Ottone
had vertolkt. Kort nadien werd de aria in meerdere Engelse vertalingen
in druk uitgegeven.

die daar werd geprogrammeerd. In april publiceerden John Walsh en
John Hare de aria’s en de instrumentale delen uit Rinaldo, het begin
van Händels samenwerking met deze Londense uitgevers.
Händel maakte kennis met Johann Jacob Heidegger (1666-1749), de
Zwitserse assistent-manager van de opera, met wie hij later zou samenwerken. Hij keerde in juni via Düsseldorf naar Hannover terug. Hij was
wel van plan opnieuw naar Engeland te reizen, want hij begon Engels
te studeren. In Hannover componeerde hij Italiaanse duetten en voltooide er wellicht de dramatische cantate La terra è liberata (betiteld
Apollo e Dafne, HWV 122), die hij in Venetië was begonnen. In november bezocht hij zijn moeder in zijn geboortestad Halle.
1712 — Tijdens Händels afwezigheid werd zijn opera Rinaldo tussen
26 januari en 1 april negenmaal in Queen’s Theatre uitgevoerd. In de
herfst van 1712 kreeg Händel de toelating opnieuw naar Engeland af
te reizen ‘on condition that he engaged to return within a reasonable
time’ (Mainwaring).

1711 — Händel trad op voor de Engelse koningin Anne in St. James’
Palace op haar verjaardag (6 februari). Hieruit blijkt dat hij heel snel na
zijn aankomst in Londen toegang kreeg tot de koninklijke kringen, wat
uiteraard nuttig kon zijn voor eventuele latere steun voor de opera.
Zijn nieuwe opera Rinaldo (HWV 7) werd geprogrammeerd op 24 februari. Dit was de eerste Italiaanse opera die speciaal werd gecomponeerd
voor en uitgevoerd door het gezelschap van Queen’s Theatre. Het succes was sensationeel, dankzij een samenloop van gunstige factoren:
de uitstekende muziek werd uitgevoerd door de beste zangers, met
de castraat Nicolini (Nicolo Grimaldi) in de hoofdrol, en de scenische
effecten waren spectaculair. Het werk werd vijftien keer opgevoerd tussen 24 februari en het einde van het operaseizoen op 2 juni. Een aantal
uitvoeringen was als benefiet, enkele ‘at the Desire of several Ladies of
Quality’. In maart volgde, door de operagroep van Nicolini, een voorstelling van Rinaldo in Dublin. Het was de allereerste Italiaanse opera
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De Italiaanse opera in Londen, een verdacht product van
‘katholieken huize’
In de volgende spottende bewoordingen werden de beroemde Italiaanse, dus katholieke zangeressen Faustina Bordoni en Francesca Cuzzoni,
op de korrel genomen:
‘1. Zij komen uit Rome.
2. De Paus verblijft in Rome.
3. Zo ook de Pretendent [nl. James III, de zoon van de afgezette
katholieke koning James II].
4. De Paus is een beruchte papist.
5. Zo ook de Pretendent.
6. Zo ook mevrouw Faustina.
7. En ook mevrouw Cuzzoni.
8. Koning George (God zegene hem) is een Protestant.
9. De papisten haten de protestanten.
10. De Paus haat koning George.
11. De Troonpretendent kan hem niet uitstaan.
12. Maar mevrouw Cuzzoni en mevrouw Faustina houden van de Paus,
en waarschijnlijk ook van de Troonpretendent.
Ergo: *********************
Vandaar mijn conclusie dat het onveilig is hier paapse zangers te dulden; het zou daarentegen in het voordeel zijn van de protestantse belangen indien er een clausule werd toegevoegd aan een of andere ‘Act
of Parliament’, waarbij alle buitenlandse zangers, dansers en acrobaten, de Duivel afzweren, evenals de Paus en de Troonpretendent, alvorens zij in het publiek verschijnen.’

George I, koning van Engeland (eerder Georg Ludwig, keurvorst van Hannover)
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Engeland (1712-1759)
De operajaren (1712-1741)

1712-1717: Eerste jaren in Londen,
als gast van Richard Boyle, Earl of Burlington
1712 — Händel vestigde zich in oktober 1712 definitief in Londen,
waar hij de bescherming (en het logement) genoot van invloedrijke
kunstmecenassen. Hij verbleef tijdens zijn eerste jaren in Londen als
gast (niet als dienaar!) in het paleis van Richard Boyle, 3rd Earl of
Burlington, wiens paleis een van de uitgelezen muzikale centra van
Londen was. Händel kwam er in contact met een kring van intellectuelen. Die stonden bekend omwille van hun Jacobitische sympathieën.
Tot de kring behoorden onder meer de dichter Alexander Pope (16881744), de wiskundige, arts en schrijver John Arbuthnot (1667-1735), de
schrijver John Gay (1685-1732) en William Kent, Boyles architect. Pope,
Arbuthnot en Gay leverden later teksten voor enkele van Händels
vocale werken in het Engels.
Intussen was Engeland in de greep van politieke verschuivingen die
op het vasteland met lede ogen werden aanzien. Engeland schortte
eenzijdig de militaire alliantie op (met onder meer de Duitse gebieden)
tijdens de Spaanse successieoorlog en begon vredesonderhandelingen met de vijand Frankrijk. Bovendien werd gevreesd voor een staatsgreep door de (katholieke) Jacobieten indien koningin-weduwe Anne
zou overlijden. De eerste wettelijke troonopvolger was niemand minder dan de keurvorst Georg van Hannover, Händels Duitse broodheer.
Met Il pastor fido (HWV 8) en Teseo (HWV 9) werd Händels eersterangspositie als componist van Italiaanse opera’s bevestigd. De première van Il pastor fido had plaats op 22 november. Heidegger werd
manager van Queen’s Theatre (later King’s Theatre) voor de volgende
dertig jaar.

Mogelijk schreef Händel in 1712 de tweede van zijn drie solosonates
voor hobo en basso continuo (verder afgekort als b.c.) (HWV 366). Een
derde (HWV 363) componeerde hij in 1716 (of vroeger, maar zeker in
Engeland). Deze beide werden later (1730-1732) opgenomen in uitgaven van John Walsh sr. Uit 1712 dateert Händels eerste bijdrage tot de
Engelse religieuze muziek, de ‘verse anthem’ As pants the hart for cooling streams (HWV 251a, op enkele verzen uit Psalm 42), waaruit blijkt
dat hij ook dadelijk goede contacten onderhield met de musici van de
Chapel Royal, het vaste korps van zangers, organisten en componisten
dat verbonden was aan het koninklijke hof.
1713 — Teseo ging in première op 10 januari. Händel componeerde
de opera Silla (HWV 10), een werk van kleinere omvang voor opvoering in Lord Burlingtons paleis. Hij begon Engelse kerk- en ceremoniële
muziek te schrijven op bestelling van de koningin. Hij componeerde in
januari het ‘Utrecht’ Te Deum (HWV 278), de psalm Jubilate (HWV 279,
op tekst van psalm 100) en de Ode for Queen Anne’s Birthday (Eternal
Source of Light Divine, HWV 74, voor haar verjaardag op 6 februari).
Samen met de nieuwjaarsode was de ode voor de verjaardagen vanaf 1700 een vast onderdeel van het muzikale jaarprogramma van het
hof. Na enkele repetities waarbij publiek toegelaten was, volgde op 7
juli in St. Paul’s Cathedral de officiële uitvoering van het ‘Utrecht’ Te
Deum en de psalm Jubilate. Om gezondheidsredenen was koningin
Anne niet aanwezig. Beide composities werden tot in 1743 afwisselend
met gelijkaardige werken van Henry Purcell (Te Deum en Jubilate) in
St. Paul’s Cathedral geprogrammeerd op de dag van de Heilige Cecilia.
Vanaf 1743 werden ze vervangen door Händels ‘Dettingen’ Te Deum
(cf. infra).
De Vrede van Utrecht had een einde gemaakt aan de Spaanse successieoorlog, waarbij de Zuidelijke Nederlanden overgingen naar de
Oostenrijkse Habsburgers. Engeland kwam als de overwinnaar uit de
strijd. De uitvoering van het Te Deum in St. Paul’s Cathedral op 7 juli,
de eerste grote officiële ceremonie sinds de recente voltooiing van
de kerk door Christopher Wren, betekende voor Händel een verdere
stap in zijn inburgering in Londen als de belangrijkste componist. Hij
bereidde zich zelfs voor om in dienst te treden van de koningin en niet
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meer naar Hannover terug te keren. Intussen was hij er trouwens ontslagen, niet omdat hij wegens zijn afwezigheid in ongenade gevallen
was, maar wellicht omdat de vorst van Hannover er de voorkeur aan
gaf een vertrouwenspersoon in de nabijheid van de koningin te hebben. Die kon hem op de hoogte houden van de politieke situatie (en
van de gezondheidstoestand van de vorstin). Op 27 december trad
Händel effectief in dienst van koningin Anne, die hem een vast jaargeld
toekende van tweehonderd Engelse ponden, een even hoge som als
wat de ‘Master of the Queen’s Musick’ ontving. Het ging wel om een
jaargeld, geen salaris, want als buitenlander kon Händel niet officieel
aan het hof aangesteld worden. Dit had als voordeel dat hij ook geen
specifieke en regelmatige verplichtingen had, maar dat de koningin
naar wens een beroep op hem kon doen.
1714 — De koningin overleed op 1 augustus. Zoals voorzien werd zij
opgevolgd door de keurvorst van Hannover, die nu koning George I
werd. De koninklijke familie, George en zijn zoon Georg August,
voortaan prins van Wales, met diens echtgenote Caroline, nu prinses
van Wales, arriveerden met de rest van hun familie en hun gevolg in
september en oktober. Aan de Chapel Royal werden Te Deums van
Händel uitgevoerd tijdens liturgische diensten ter verwelkoming van
de koninklijke familie. Welke werken dit precies waren, bestaande of
nieuwgecomponeerde, is niet met zekerheid bekend. Het is aannemelijk dat op 17 oktober, na de aankomst van de prinses, het zogenaamde
‘Caroline’ Te Deum (HWV 280) en de anthem O sing unto the Lord
(HWV 249a) werden uitgevoerd.
In elk geval was Händel bij de keurvorst niet in ongenade gevallen,
zoals nog vaak wordt beweerd; anders hadden deze uitvoeringen niet
plaatsgevonden en zou ook het jaarlijkse pensioen dat hij voorheen
van koningin Anne kreeg niet voort uitbetaald zijn. Dat Händel tot
1720 geen opdrachten meer ontving voor de Chapel Royal, heeft vermoedelijk te maken met de omzichtige politiek van koning George.
Die bestond erin om de Engelsen voor zich te winnen door de officiële
hofmuziek voorlopig toe te vertrouwen aan Engelse componisten, zoals William Croft (1678-1727), de oudste componist die verbonden was
aan de Chapel Royal. Händel bleef zijn jaargeld echter ontvangen. Hij

keek er ongetwijfeld vooral naar uit of de koning de opera- en andere
theatergezelschappen zou steunen. Dat geschiedde ook, zodat de
continuïteit van de opera-uitvoeringen verzekerd was. De leden van de
koninklijke familie waren overigens frequent opgemerkte gasten in de
opera. Queen’s Theatre werd meteen omgedoopt tot King’s Theatre.
De koning gaf ook toestemming aan een tweede theatercompagnie om voorstellingen te geven in het hernieuwde Lincoln’ Inn Fields
Theatre, met een capaciteit van 1200 tot 1400 personen. Daar stonden, zoals in Drury Lane, gesproken toneel en gezongen theater in het
Engels geprogrammeerd. Queen’s Theatre bleef het monopolie van de
Italiaanse opera behouden, maar de concurrentie was groot. Voorstellingen van Italiaanse opera’s waren per seizoen beperkt tot een vijftigtal, twee avonden per week tussen november-december en juni, terwijl
de beide andere theaters zes dagen per week actief waren over een
langere periode, in totaal ongeveer 180 à 200 avonden per jaar.
1715 — Händel componeerde de opera Amadigi di Gaula (HWV 11),
nog steeds als gast van Richard Boyle. De première volgde op 25 mei.
Mogelijk uit dat jaar dateert een bericht van de directie van King’s
Theatre dat van de zangers geen herhalingen van aria’s afgedwongen
mochten worden. Deze richtlijn herinnert aan het bekende gelijkaardige voorschrift van keizer Joseph II die in 1786 in Wenen de eis om
herhalingen van aria’s verbood na de derde uitvoering van Le Nozze di
Figaro van Mozart.
Vanaf dit jaar vonden Händels opera’s snel hun weg naar Duitsland.
Ze werden er uitgevoerd in Hamburg, Brunswick en Wolfenbüttel. Dat
gebeurde soms in een herwerkte versie, met recitatieven in het Duits
of met toegevoegde aria’s van Keiser of Telemann, een toen gangbare
praktijk.
1716 — Wellicht ontstond in 1716 de zogenaamde Brockes Passion:
Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesu (HWV 48),
op tekst van Barthold Heinrich Brockes. Händel had deze dichter in
Halle leren kennen. Diens populaire passietekst werd ook door Keiser
(1712), Telemann (1716) en Mattheson (1718) op muziek gezet. De concrete omstandigheden voor de compositie en uitvoering van Händels
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passie zijn niet bekend. Dit werk maakte in elk geval geen kans in
Engeland. Het is aannemelijk dat zijn financiële toestand, ondanks
de steun van Boyle, toen nog heel precair was, zodat hij nog steeds
een muzikale functie in Duitsland overwoog, mogelijk als cantor (en
operadirecteur?) in Hamburg. De Brockes-passie kan in dit verband
gecomponeerd zijn. Van een eventueel geplande terugkeer naar
Hamburg kwam echter niets in huis. Händel reisde wel naar Duitsland
in de tweede helft van het jaar. Hij bezocht Halle en Ansbach, waar hij
wolhandelaar Johan Christoph Schmidt sr. (1683-1763) overtuigde naar
Londen over te komen. Schmidt werd Händels belangrijkste kopiist.
Johann Sebastian Bach bezat een kopie van Händels passie, met als
opschrift ‘Oratorium Passionale. Poesia di Brocks et Musica di Hendel’.
In 1795 schonk de Engelse koningin Charlotte Sophia een afschrift van
de passie aan Joseph Haydn, die later nog overwoog om er een slotkoor aan toe te voegen.
Het operatheater begon te kampen met financiële moeilijkheden, ondanks de steun van de koninklijke familie. In 1716 en 1717 componeerde Händel geen nieuwe opera’s; er waren wel opvoeringen van
vroegere werken, maar het uitblijven van nieuw werk wijst op een zekere malaise in het theater.

1717-1719: Als componist in dienst van James Brydges,
Earl of Carnarvon, 1st Duke of Cannons
1717 — De enorme populariteit van (vooral) de opera Rinaldo blijkt,
behalve uit de diverse uitgaven van de aria’s, uit een verzameling met
bewerkingen voor klavier van de ouverture en een aantal aria’s, die in
januari bij Walsh en Hare verscheen. De arrangementen waren van de
hand van William Babell (ca. 1690-1723), een veelzijdige musicus en lid
van het hoforkest.
King’s Theatre werd op 29 juni gesloten. Behalve de financiële problemen speelde een interne ruzie in de koninklijke familie een niet
onbelangrijke rol. Daarbij werden de prins en prinses van Wales uit
St. James’ Palace gebannen.

Händels Water Music (HWV 348-350) werd uitgevoerd op een boot
op de Theems in de nacht van 17 op 18 juli. Het bekende verhaal dat
deze muziek de koning en Händel opnieuw met elkaar verzoende, is
totaal ongeloofwaardig. Tenzij men aanneemt dat de componist nog
een speciaal muzikaal gebaar wilde stellen om de koning het enigszins
bizar afbreken van zijn dienst in Hannover te doen vergeten – of, meer
waarschijnlijk, dat hij zijn loyauteit aan de koning wilde betuigen naar
aanleiding van de crisis in het koninklijke huis. De prins en de prinses waren alleszins niet aanwezig. Wellicht ambieerde Händel een iets
duidelijker positie aan het hof, wat voorlopig niet lukte - of niet kon,
omdat het koningshuis geen buitenlanders in dienst nam. Tot de koning zich met zijn zoon opnieuw verzoende in 1720, was er van verdere
officiële contacten tussen Händel en het hof geen sprake.
Händel maakte intussen kennis met James Brydges (1673-1744), Earl
of Carnarvon, de gepensioneerde en gefortuneerde ‘Paymaster for
the Forces’. Händel kwam bij hem in dienst in zijn nieuwe woonst in
Cannons Park, Edgware, ten noordwesten van Londen. Brydges hield
er een ensemble van zangers en instrumentalisten op na, bekend als
het ‘Cannons Concert’. Daartoe behoorde onder meer Nicola Haym
(1678-1729), cellist, componist en naderhand een van Händels belangrijkste librettisten. Tussen 1694 en 1700 had hij als cellist onder Corelli
gespeeld in het orkest van kardinaal Ottoboni. De muzikale leiding van
Brydges’ ensemble was in handen van de componist John Christopher
Pepusch (16676-1752), die later vooral beroemd werd met The Beggar’s Opera (1728). Brydges was een geregelde gast aan het koninklijke hof, maar vermeed zoals Händel nauwe contacten met een van de
partijen tijdens de jaren van het familiale conflict.
Händel componeerde voor Brydges een Te Deum (HWV 281), een
Jubilate (HWV 246) en begon aan een reeks anthems (HWV 246-256a),
die bekend werden als de Chandos anthems (Brydges werd echter
pas in 1719 ‘Duke of Chandos’). Deze anthems werden wellicht uitgevoerd tijdens liturgische diensten in de parochiekerk St. Lawrence die
Brydges in Whitchurch in 1714 had laten bouwen.
Een set van acht klavecimbelsuites (HWV 426-433), gepubliceerd in
1720, dateren wellicht uit de periode in Cannons.
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1718 — Händel voltooide de reeks ‘Chandos anthems’ en componeerde zijn eerste dramatische werk in het Engels: ‘a little opera’, Acis and
Galatea (HWV 49a), gevolgd door een tweede, Haman and Mordecai
(HWV 50a), een masque, de eerste versie van het latere oratorium
Esther, naar de tragedie van Jean Racine. Beide werken werden wellicht uitgevoerd in Cannons. In de loop van dit jaar verlieten zowel
Haym als Händel Cannons. Brydges muzikale rage zou eindigen in
1721, ten gevolge van zware financiële verliezen bij investeringen in
de overzeese handel.
Voor de ‘Chandos anthems’ ontleende Händel grotendeels aan de
muziek die hij had gecomponeerd voor de Royal Chapel, waarbij hij
de bezetting reduceerde tot hoofdzakelijk solisten, aangezien Brydges
slechts beschikte over een beperkt ensemble. Dit stelde hem anderzijds in staat uitgebreider delen voor solisten te componeren. Uit de
anthems (of onderdelen ervan) die niet gebaseerd waren op vroegere
werken, zou hij later putten voor de muziek voor de Chapel Royal.
De ‘Chandos anthems’ werden vermoedelijk in deze volgorde gecomponeerd: As pants the hart (HWV 251b), O sing unto the Lord (HWV
249b), My song shall be away (HWV 252), Let God arise (HWV 256a),
Have mercy upon me (HWV 248), O be joyful in the Lord (Jubilate)
(HWV 246), In the Lord put I my trust (HWV 247), I will magnify thee
(HWV 250c), ‘Cannons’ Te Deum (HWV 281), O praise the Lord with
one consent (HWV 254) en The Lord is my light (HWV 255).
Op 1 oktober verscheen in het Palazzo Reale in Napels Händels
Rinaldo op de scène, met toevoegingen van Leonardo Leo (16941744). De aanleiding was de verjaardag van keizer Karel VI. Nicolini
zong de titelrol. Hij was in 1717 naar Italië teruggekeerd. Op 3 november stond Agrippina op het programma in Hamburg ter gelegenheid
van de heropening van het theater. Deze opera bereikte echter nooit
het Engelse toneel.

1719-1728: Muziekdirecteur van de Royal Academy of Music
1719 — Door financiële problemen bleef het enkele jaren stil op het
vlak van de opera. Vooral de extravagante lonen van de zangers en
de hoge kosten van de ensceneringen deden het kostenplaatje stijgen. Toen het opnieuw beter ging, werd Händel directeur van de Royal
Academy of Music, een nieuw operagezelschap voor producties in
King’s Theatre. De koning en talrijke edelen leverden daartoe financiële
steun. Voorts waren de inkomsten gegarandeerd dankzij intekeningen.
Op vraag van Lord Chamberlain - samen met onder meer Chandos en
Burlington een van de intekenaars voor het nieuwe project - reisde
Händel naar het continent om de beste zangers aan te werven voor
de Academy. Hij bezocht onder meer Düsseldorf en zijn geboortestad
Halle. Daar miste hij een ontmoeting met Johann Sebastian Bach, die
van Köthen kwam. Beiden hebben nooit met elkaar kennisgemaakt.
Nadien reisde Händel door naar Dresden. Daar bouwde kroonprins
Friedrich August van Saksen een nieuw muziektheater, dat bijna voltooid was. De kroonprins was iemand die de Italiaanse opera in het
hart droeg. Antonio Lotti (1660-1740) werd als de leidende componist
aangeworven. In Dresden had Händel de gelegenheid enkele opera’s
van Lotti bij te wonen (Teofane en Giove in Argo), waarvan hij later
de libretto’s overnam voor Ottone (1722) en de pasticcio Jupiter in
Argos (1739, HWV A14). Het keurvorstelijke hof kon zich tevens beroemen op vermaarde zangers als de sopranen Margherita Durastanti en
Maria Maddalena Salvai, de castraten Francesco Bernardi Senesino en
Matteo Berselli, de tenor Francesco Guicciardi en de bas Giuseppe
Maria Boschi. Voor Händel was Dresden dan ook een ideaal jachtterrein om eersterangszangers te vinden. Van Lord Chamberlain had hij
de opdracht gekregen vooral uit te kijken naar de aanwerving van
Senesino, wat, aanvankelijk althans, niet lukte. (In 1720 kwam Senesino
dan wel naar Londen). Händel slaagde er wel in Durastanti, die in
Venetië in Händels Agrippina de hoofdrol had vertolkt, naar Londen te
lokken. In november of december keerde Händel naar Londen terug
om het nieuwe gezelschap te installeren.
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1720 — De Royal Academy opende officieel haar deuren op 2 april
1720 met de opera Numitore van de Italiaan Giovanni Porta (ca. 16901755), al was wellicht Händels Radamisto (HWV 12) als openingsstuk
gepland. Dit was een groots opgezette en erg kleurrijk geïnstrumenteerde opera. Het was meteen de eerste keer dat Händel hoorns in
zijn orkest voorschreef. De langverwachte première werd bijgewoond
door de koning en zijn zoon, de prins van Wales. Vader en zoon hadden
zich kort voordien na twee jaar scheiding met elkaar verzoend. Alles
blijkt erop te wijzen dat de eerste uitvoering van Händels opera was
uitgesteld tot 27 april in het kader van deze hereniging en de aanwezigheid van de koninklijke familie in de nieuwe Academy. Het libretto,
dat zoals gebruikelijk op voorhand werd gedrukt, droeg de componist
op aan de koning, de enige van zijn Londense opera’s die hij ooit van
een opdracht voorzag. Van de vorst werd uiteraard verwacht dat hij de
Academy (financieel) zou steunen. Uiteindelijk deed hij dat ook. Gedurende zes jaar schonk hij jaarlijks duizend ponden. Ook andere componisten leverden werk af voor de Academy, zoals Giovanni Bononcini,
die zich in 1720 in Londen vestigde.
Nadat de keurvorst van Dresden na een ruzie zijn zangers had ontslagen, kon Händel dan toch de beroemde castraat Senesino als ‘primo
uomo’ engageren, naast enkele andere zangers, onder wie de bas
Boschi. Deze aanwervingen kwamen de kwaliteit van de uitvoeringen
en de internationale faam van de Academy uiteraard ten goede. Senesino trad in elke belangrijke productie op tot in 1728, het jaar dat de
Academy haar deuren sloot.
In 1720 verscheen in Londen een eerste deel klavecimbelsuites (‘Suites de Pieces pour le Clavecin…Premier Volume’, HWV 426-433), de
eerste van een reeks Händeluitgaven waarbij de componist gebruikmaakte van het copyright dat hem door de koning was verleend (op
datum van 14 juni 1720). Hierdoor had Händel het alleenrecht voor
de druk en de verkoop van zijn werken. Voorheen waren klavecimbelsuites van Händel verschenen bij Jeanne Roger in Amsterdam, waarvan Händel zich wellicht wilde distantiëren. In het voorwoord tot de
Londense druk schreef Händel: ‘I have been obliged to publish Some
of the following lessons because Surrepticious and incorrect copies of
them had got abroad.’ De Londense druk bevat acht suites. De vijfde

suite eindigt met de variaties op een melodie die sinds de negentiende
eeuw bekend werd als ‘The harmonious blacksmith’. Dat Händel hierbij
werd geïnspireerd door de smid William Powell in Whitchurch is een
legende.
In december werd een gewijzigde versie van Radamisto (HWV 12b)
opgevoerd. Hierin trad Senesino voor het eerst op in een opera van
Händel (in de hoofdrol). In november had hij in Londen gedebuteerd
in een opera van Giovanni Bononcini. Vanaf het begin stond Händel op
gespannen voet met de ‘damned fool’, zoals hij Senesino noemde.
1721 — Händel werkte mee aan de opera Muzio Scevola, een gezamenlijk project van drie componisten: Filippo Amadei, Giovanni
Bononcini en hijzelf. Hij componeerde het derde bedrijf (HWV 13). De
première had plaats op 15 april, met Senesino in de titelrol.
Als eigen opera voltooide Händel in november Floridante (HWV 14).
Op de première op 9 december zong Senesino de hoofdrol. Qua populariteit werd het Londense operaseizoen 1721-22 echter volledig
beheerst door Bononcini.
1722 — Op 28 januari programmeerde de opera in Hamburg Händels
Radamisto onder de titel Zenobia, oder Das Muster rechtschaffener
ehelichen Liebe, met Duitse recitatieven van Mattheson. De aria’s bleven behouden in het Italiaans. Er volgden nog talrijke uitvoeringen tot
in 1736.
Händel voltooide de opera Ottone, re di Germania (HWV 15). Eind december arriveerde de nieuwe ‘prima donna’, Francesca Cuzzoni, die in
oktober in The London Journal was aangekondigd als ‘an extraordinary
Italian Lady, who is expected daily from Italy. It is said, she has a much finer
Voice and more accurate Judgment, than any of her Country Women
who have performed on the English Stage.’
De Londense drukker Jacob Tonson verzorgde de uitgave van het eerste huldegedicht ter ere van Händel: ‘An Ode to Mr Handel, On his
Playing on the Organ, by Daniel Prat’. Het is een uitgebreide lofzang
van meer dan 150 verzen, wellicht naar aanleiding van Händels orgelspel in St. Paul’s Cathedral.
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1723 — Cuzzoni maakte op 12 januari een sensationeel debuut in
Ottone. Zij bleef een van de favoriete sterren tot in 1728. De vocale bezetting van Ottone was fenomenaal. Alle beroemde zangers en zangeressen van dat moment traden er in op: naast Cuzzoni ook Durastanti,
Senesino, Boschi, de tweede castraat Gaetano Berenstadt en de Engelse sopraan Ann Turner Robinson. De aanwezigheid van zoveel topzangers en -zangeressen bracht uiteraard heel wat turbulentie teweeg,
zoals onderlinge rivaliteiten en het ontstaan van kampen die voor de
ene of andere zanger(es) of componist partij kozen. Ook religieuze
en politieke achtergronden speelden hierbij een rol: antiroyalistische
katholieke kringen (Senesino, Robinson) hadden het eerder voor de
Italiaanse katholiek Bononcini; koningsgezinden stonden aan de kant
van Händel. Een in 1722 ontdekte samenzwering van de katholieke
Jacobieten tegen het koningshuis speelde dan weer in het nadeel van
Bononcini. Naar aanleiding van deze politieke crisis gelaste de koning
zijn jaarlijkse reis naar Hannover af en bleef hij in Engeland. Hij bracht
de zomer door in Kensington en keerde in oktober veilig en wel naar
Londen terug, toen het Jacobitische gevaar geweken was na de arrestatie van de samenzweerders. Naar aanleiding van de behouden terugkeer van de koninklijke familie had op 7 oktober een dankplechtigheid
plaats in de Chapel Royal, waar vermoedelijk muziek van Händel werd
uitgevoerd. Deze gebeurtenis was ongetwijfeld van doorslaggevende
betekenis voor zijn nauwere contacten met het hof die in het begin
van 1723 volgden. De uitgevoerde compositie was mogelijk een derde
versie van As pants the hart (HWV 251c), eventueel gekoppeld aan het
‘Caroline’ Te Deum.
Naast Bononcini, die na ontslag wegens ‘extravagant demands’ weer
was aangenomen, werd in de Academy een nieuwe componist voorgesteld: Attilio Ariosti. Hij schreef tussen 1723 en 1727 zeven opera’s
voor het gezelschap. Händel beëindigde op 7 mei de opera Flavio, re
de’ Langobardi (HWV 16). Op 14 mei werd die al opgevoerd, met op
de scène dezelfde ‘grote namen’ als in Ottone.

Händel en de ‘sterren’
Met de opera Ottone is de vaak geciteerde anekdote verbonden dat
Händel ermee dreigde Cuzzoni door het venster te zwieren, omdat ze
weigerde een van de aria’s te zingen. Zijn dominant karakter, gekoppeld aan sarcastische opmerkingen, blijkt ook uit het volgende incident.
Toen de tenor Alexander Gordon het niet eens was met Händels begeleiding op de klavecimbel in een aria uit Flavio, dreigde de zanger ermee
op het instrument te springen en het te verpletteren, waarop Händel
zou gerepliceerd hebben: ‘Laat mij weten wanneer u dit van plan bent,
dat ik het kan aankondigen, want ik ben ervan overtuigd dat er meer
volk zal opdagen om u te zien springen dan om u te horen zingen.’

Händel kreeg vaste voet aan het koninklijke hof door zijn aanstelling
op 25 februari 1723 als ‘Composer of Musick for his Majesty’s Chapel
Royal’. Daarbij werd zijn jaargeld, de tweehonderd pond toegekend
door koningin Anne en uitbetaald tot aan zijn dood, verdubbeld. Hij
werd ook muziekleraar van de prinsessen. Zijn dienst voor het koningshuis bestond in het componeren van een welkomstode (in januari
1724 en januari 1726) voor de liturgische diensten in de Chapel Royal
wanneer de koninklijke familie terugkwam van haar jaarlijks verblijf in
Hannover. Voorts bespeelde hij geregeld het orgel in de kerk.
Hij vestigde zich in een huurhuis in Brook Street, nabij Hannover Square
in Londen. Daar woonde hij tot het einde van zijn leven. In dit gebouw
is nu het Händel Museum ondergebracht.
1724 — Bij de terugkeer van de koning van zijn jaarlijkse reis naar
Hannover voldeed Händel aan zijn plicht als ‘Composer of Musick’ met
verwelkomingsmuziek: een herwerkte versie van de anthem I will magnify thee (HWV 251b) en (vermoedelijk) het ‘Caroline’ Te Deum (uitgevoerd op 5 januari).
Na nieuwe ‘troubles’ werd Bononcini uit de Academy verwijderd, waardoor Händel de dominante huiscomponist werd. Uit dat jaar dateren
twee van Händels grootste opera’s: Giulio Cesare in Egitto (HWV 17,
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met Senesino in de titelrol en Cuzzoni als Cleopatra), en Tamerlano
(HWV 18). De keuze van de thematiek was mogelijk politiek geïnspireerd: Giulio Cesare als een flatterende vergelijking tussen de Romeinen
en het huis van Hannover, Tamerlano met referenties aan een toneelstuk dat in Londen furore maakte tijdens de politieke verjaardagen ter
herdenking van de bevrijding van de katholieke tirannie in de zeventiende eeuw. Giulio Cesare ging in première op 20 februari. Tamerlano volgde op 31 oktober, met de Italiaanse castraat Andrea Pacini
als debutant in de titelrol. De tenor Francesco Borosini zong voor het
eerst in een opera van Händel (in de rol van Bajazet). Daarop volgden
boze reacties in de pers die de hoofdrollen liever toegewezen zag aan
castraten. Ook Senesino, Cuzzoni en Boschi waren nog van de partij,
maar de cast van de Academy was intussen wel gevoelig uitgedund.
Op 31 maart nam Margherita Durastanti met een benefietconcert voor
een periode van negen jaar afscheid van het Londense publiek, wellicht omdat Francesca Cuzzoni haar in populariteit de loef afstak. Ook
Berenstadt verliet Londen en Ann Robinson gaf haar operacarrière op.
Om het seizoen vol te krijgen, greep Händel voor het eerst naar een
pasticcio (L’Elpidia, HWV A1), waarbij aria’s uit bestaande opera’s van
andere componisten plus eventueel nieuwgecomponeerde stukken
werden samengevoegd tot een nieuw geheel.
Uit 1724 dateert de eerste vermelding van Händel als muziekleraar van
de prinsessen Anne (1709-1759) en Caroline (1713-1757). Op 29 augustus schreef Applebee’s Original Weekly Journal: ‘On Monday last
(24 augustus) the Royal Highnesses, the Princess Anne and Princess
Caroline, came to St. Paul’s Cathedral, and heard the famous M. Hendel
(their Musick Master) perform upon the organ.’ Uit een vroegere getuigenis van Lady Portland, gouvernante van prinses Anne sinds 1718,
blijkt dat Händel al op 3 juni 1723 met haar had gemusiceerd. Prinses
Anne, Händels favoriete leerlinge, was een uitstekende klaveciniste en
een beslagen continuospeelster. Uit de jaren 1725-1726 is een aantal
oefeningen bewaard in becijferde bas, evenals fuga’s, die Händel wellicht schreef voor zijn leerlingen, onder meer John Christopher Smith jr.
(Johan Schmidt). Tussen 1724 en 1726 componeerde Händel negen sonates voor een solo-instrument en b.c., namelijk drie voor viool (HWV
359a, 361 en 364a), vier voor blokfluit (HWV 360, 362, 365 en 369) en

twee voor een niet nader genoemd instrument (wellicht eveneens voor
blokfluit, HWV 377a en 377). Ook deze werken ontstonden mogelijk
binnen het kader van zijn muziekonderricht. Zij werden enkele jaren
later (1730-1731) door John Walsh sr. uitgegeven, samen met enkele andere solosonates, in een niet door Händel geautoriseerde druk
(met heel wat fouten en enkele niet-authentieke stukken). Kort nadien
(1731-1732) verscheen een tweede uitgave met een voetnoot: ‘more
Corect (sic) than the former edition.’
Vanaf september werden tijdens een jaarlijks koorfestival in de kathedralen van Gloucester, Worcester en Hereford in afwisseling Händels
‘Utrecht’ Te Deum en Purcells Te Deum uitgevoerd. De opbrengst was
bedoeld voor het onderwijs en de huisvesting van weeskinderen van
minder gegoede geestelijken uit de drie bisdommen.
1725 — Op 2 januari werd een gewijzigde versie van Giulio Cesare
uitgevoerd (met een aangepaste bezetting). Händel voltooide op 20
januari de opera Rodelinda, regina de’ Langobardi (HWV 19). De première vond plaats op 13 februari, met Cuzzoni in de titelrol. Te beginnen met Rodelinda (6 mei) werden nog negen latere werken van
Händel uitgegeven met mogelijkheid tot intekening. 120 intekenaars
kochten 162 exemplaren van de partituur aan.
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Händel en Bononcini
In 1725 schreef de dichter John Byrom, ook bekend als de uitvinder
van een stenografisch systeem, een spottend epigram op de rivaliteit
tussen Händel en Bononcini:
‘Some say, compar’d to Bononcini,		
That Mynheer Handel’s but a Ninny;
Others aver, that he to Handel
Is scarcely fit to hold a Candle:
Strange all this Difference should be
‘Twixt Tweedle-dum and Tweedle-dee!’
‘Sommigen stellen, dat vergeleken met Bononcini,
Mijnheer Händel niet meer is dan een baby,
Voor anderen kan Bononcini, komt het erop aan,
Nauwelijks in de schaduw van Händel staan,
Toch raar dat men zoveel verschil ziet
Tussen een Jantje en een Piet!’
(vertaling: Theo D’Haen)
De Nederlandse componist Pieter Hellendaal (1721-1799), die zich in
1751 in Engeland vestigde, schreef omstreeks 1790 een vierstemmig
drinklied op deze populaire tekst.

Op 4 september kondigde The London Journal de komst aan van
‘Signora Faustina, a famous Italian Lady… to rival Signora Cuzzoni.' In
aantocht was de beroemde Italiaanse sopraan Faustina Bordoni (16971781).
1726 — Als welkomstmuziek voor de koning bij zijn terugkeer uit
Hannover voerde Händel op 16 januari een Te Deum (HWV 282) en
(een nieuwe versie van) de anthem Let God arise (HWV 256b) uit.
Hij componeerde drie nieuwe opera’s: Scipione (HWV 20), Alessandro
(HWV 21) en Admeto, re di Tessaglia (HWV 22). Op 12 maart had de

première van Scipione plaats, waarin Faustina Bordoni in Londen debuteerde. De voorbereiding van Alessandro was een spannende gebeurtenis, doordat Händel ervoor moest waken de twee ‘prime donne’
(Cuzzoni en Faustina) gelijkwaardig te laten schitteren, met oog voor
hun vocale en dramatische kwaliteiten. Hij slaagde er bovendien in
ook Senesino op gelijke voet te behandelen. De opera werd onthaald
‘with great Applause’. Bordoni trad in Händels opera’s op tot in de drie
laatste jaren van de Academy, als een van de rivalen van Cuzzoni. In
1728 keerde ze naar Italië terug en huwde in 1730 de operacomponist
Johann Adolph Hasse (1699-1783), met wie zij triomfen vierde in
Dresden en in Italië. Alessandro ging op 5 mei in première. Op 10 november voltooide Händel Admeto.
In 1726 begonnen Walsh en Hare de uitgave van 65 ouverturen van
Händel in een arrangement voor klavier. Het eerste deel omvatte zes
ouvertures. Er volgden tussen 1726 en 1760 nog tien volumes.
Bononcini dook opnieuw op: hij mocht een opera afleveren voor de
Academy, die er prat op ging drie eersterangscomponisten in huis te
hebben (Händel, Ariosti en Bononcini).
1727 — Op 31 januari ging Admeto in première, met Senesino, Cuzzoni
en Bordoni. Het seizoen 1726-27 werd afgesloten met uitbarstingen
van heftige rivaliteit tussen Cuzzoni en Faustina en hun respectieve
aanhangers, zoals blijkt uit opstootjes tijdens de opera-uitvoeringen
en uit een reeks pamfletten. Tijdens de uitvoering van Bononcini’s laatste opera voor Londen, Astianatte, als slotstuk van het operaseizoen
(op 6 juni), ontaardde de confrontatie tussen de twee zangeressen in
een handgemeen. Ter illustratie van de vijandschap volgend citaat uit
een brief van een ooggetuige: ‘...No Cuzzonist will go to a tavern with
a Faustinian; and the ladies of one party have scratched those of the
other out of their list of visits….' Er kwam even een wapenstilstand naar
aanleiding van het plotse overlijden van de koning op 11 juni tijdens zijn
reis naar Hannover, waardoor het theater sowieso had moeten sluiten.
Alvorens de koning naar Duitsland vertrok, ondertekende hij nog Händels
aanvraag tot naturalisatie. Vanaf die datum, 20 februari 1727, stond
Händel op gelijke voet met andere Engelse componisten, onder meer
voor het componeren van ceremoniële muziek voor het hof. Voor de
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kroningsplechtigheid van George II en koningin Caroline op 11 oktober, die gepaard ging met uitzonderlijk vertoon van praal en pracht,
kreeg hij de eer de Coronation anthems (HWV 258-261) te componeren. Voor de ceremonie in Westminster Abbey werd het koor van die
kerk samengevoegd met de zangers van de Chapel Royal, aangevuld
met instrumentalisten. Volgens de kranten, die de voor het publiek toegankelijke en massaal bijgewoonde repetities aankondigden, traden er
veertig zangers op en honderdzestig instrumentalisten. Dat was een
ongehoord uitgebreide bezetting waarvoor extra musici werden aangezocht. De instrumentatie was echt vernieuwend voor deze muziek:
Händel voegde drie trompetten en pauken toe. Die verleenden aan de
op zich al plechtige muziek een majestatisch en monumentaal karakter.
Trompetten en pauken traden wel al zelfstandig op bij fanfares tijdens
de kroningsdienst, maar hun gezamenlijk optreden als onderdeel van
het orkest in de anthems was nieuw.
In verband met de compositie van deze anthems is de volgende anekdote overgeleverd: toen Händel van de bisschoppen de officiële teksten ontving die hij op muziek moest zetten, reageerde hij zelfbewust:
‘I have read my Bible very well, and shall chuse for myself!’ De vier anthems zijn: Let thy hand be strengthened (HWV 258), Zadok the priest
(HWV 259), The King shall rejoice (HWV 260) en My heart is inditing
(HWV 261). Afgewisseld met andere vocale werken en orgelspel werden ze uitgevoerd op vier cruciale momenten van de plechtigheid: ‘The
Recognition’ (de herkenning), ‘The Anointing’ (de zalving), ‘The putting
on of the Crown’ (de kroning van de koning) en ‘The Queen’s Coronation’ (de kroning van de koningin). Zoals na Händels welkomstmuziek
in 1714 de latere officiële muziek voor het hof werd gecomponeerd
door William Croft, zo werd die in de jaren na 1727 toevertrouwd aan
Maurice Greene (1696-1755), die Croft als componist en organist van
de Chapel Royal was opgevolgd.
De Academy begon het seizoen 1727-28 vroegtijdig (eind september)
met het oog op de aanwezigheid van veel notabel volk naar aanleiding
van de kroning van de nieuwe koning. Händel had toevallig een opera
in de lade die uitstekend geschikt was voor de kroning: Riccardo Primo,
re d’Inghilterra (HWV 23). Die had hij op 16 mei voltooid. Het thema
van Richard I van Engeland die een tiran verslaat en zijn geliefde dame

wint, kon het koningshuis ongetwijfeld flatteren. De première van
Riccardo Primo was vastgelegd op 11 november. Senesino, Cuzzoni en
Bordoni waren nog steeds samen van de partij.
1728 — Händel componeerde de opera’s Siroe, re di Persia (HWV 24)
en Tolomeo, re d’Egitto (HWV 25) voor het negende en laatste seizoen
van de Royal Academy. Siroe ging in première op 17 februari, Tolomeo
volgde op 30 april. Het seizoen sloot voortijdig af op 1 juni met een opvoering van Admeto. De geplande herhaling op 11 juni werd afgelast
wegens ziekte van Bordoni.
De Academy werd ontbonden naar aanleiding van een samenloop van
ongunstige omstandigheden. Het publiek liet het afweten omdat het
zich meer aangetrokken voelde tot het lichtere, satirische genre van
The Beggar’s Opera. Dat was een soort toneel met liederen en aria’s
(sommige overgenomen uit Händels opera’s) dat de draak stak met
de opera seria. Het succes van The Beggar’s Opera in Lincoln’s Inn
Field Theatre was fenomenaal (36 uitvoeringen met een overvolle zaal).
Bovendien waren de relaties tussen Händel en Senesino danig vertroebeld, zodat de castraatzanger naar Italië terugkeerde. Ook Faustina en
Cuzzoni vertrokken. Last but not least was de financiële situatie van de
Academy sinds enige tijd verre van rooskleurig.

1729-1734: ‘Second Academy’
1729 — Händel richtte met Johann Jacob Heidegger een nieuw operagezelschap op, de ‘Second Academy’. Hij reisde in februari in allerijl naar Italië (Venetië, Bologna, Rome) op zoek naar nieuwe zangers.
Händel engageerde de castraat Antonio Maria Bernacchi (1685-1756),
die in de jaren 1716-1717 optrad in King’s Theatre, de sopraan Anna
Maria Strada del Pò en de tenor Annibale Pio Fabri, maar slaagde er
niet in de beroemde castraat Farinelli (Carlo Broschi, 1705-1782) te
laten overkomen. Die zou later wel enkele jaren in Londen optreden
(1734-1737), maar niet in Händelproducties, wel bij de concurrerende
Opera of the Nobility (cf. infra). Naar verluidt was Händel vooral opgezet met de aanwerving van Strada als sopraan, omdat - volgens de
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librettist Paolo Antonio Rolli - ‘she sang better than the two who have
left us, because one of them never pleased him at all and he would
have like to forget the other.’
Via Hamburg, Hannover en Halle, waar hij zijn zieke moeder bezocht,
keerde Händel in juni terug naar Londen. In Halle ontving hij vanwege
Wilhelm Friedemann Bach een uitnodiging om de Bachfamilie in Leipzig
te bezoeken, maar hij ging er niet op in.
Händels eerste opera voor het nieuwe gezelschap was Lotario (HWV
26), die hij op 16 november voltooide. De première, als opening van de
Second Academy, had plaats op 2 december. Alle nieuw aangeworven
zangers traden erin op.
Met de nieuwe compagnie stond Händel voor een enorm zware taak,
als organisator en als componist. In de loop van 1729 was zijn librettist Nicola Haym overleden, evenals de componist Ariosti. Bovendien
kwam Bononcini als componist niet meer in aanmerking. Het seizoen
werd onder meer aangevuld met pasticcio’s, die soms meer succes
hadden dan de nieuwgecomponeerde opera’s.
1730 — Händel voltooide op 12 februari zijn tweede opera voor de
Second Academy: Partenope (HWV 27). Op 24 februari ging hij in première. Onder dwang van het publiek begonnen in de zomer onderhandelingen om de populaire Senesino terug naar Londen te halen, wat
uiteindelijk lukte. Hij trad in Händels opera’s op tot in 1733.
In Londen verscheen de uitgave van drie sonates voor traverso en
basso continuo, de zogenaamde ‘Hallenser Sonaten’ (HWV 374-376).
Rond 1730 publiceerde Walsh solosonates (opus 1, HWV 359-373) en
triosonates (opus 2, HWV 386-391).
Händels moeder overleed in Halle op 27 december. Ze werd 79 jaar.
1731 — Senesino maakte zijn wederoptreden in de titelrol van de
opera Poro, re dell’ Indie (HWV 28), die Händel voltooide op 16 januari
(première op 2 februari). Daarna volgt Ezio (HWV 29). Händel wierf de
baszanger Antonio Montagnana aan, die debuteerde in een heropvoering van Tamerlano.
Op 13 maart werd voor het eerst Händels Engelse masque Acis and
Galatea (HWV 49a), die hij in 1718 in Cannons had gecomponeerd,

publiek uitgevoerd. In april volgde een herwerkte versie van Rinaldo
(HWV 7B), aangepast aan een nieuwe cast (met Senesino in de hoofdrol). Het nieuwe, derde operaseizoen van de Second Academy opende
Händel op 13 november met een herneming van Tamerlano.
Vanaf dit jaar werden geregeld werken van Händel uitgevoerd tijdens
de jaarlijkse liturgische dienst voor de ‘Sons of the Clergy’ in St. Paul’s
Cathedral (namelijk een Te Deum en de psalm Jubilate). Händel was de
eerste componist die zich ter beschikking stelde voor dit goede doel,
de opvoeding van de zonen van behoeftige geestelijken. Sinds 1709
werd de jaarlijkse bijeenkomst in St. Paul’s Cathedral opgeluisterd met
muziek.
1732 — De eerste nieuwgecomponeerde opera voor het derde seizoen was Händels Ezio. De première had plaats op 15 januari. Op 4
februari voltooide hij Sosarme, re di Media (HWV 30) (première op 15
februari).
Op initiatief van de Philharmonic Society en de Academy of Ancient
Music hadden tussen 23 februari en 3 maart in ‘the Crown and Anchor
Tavern in the Strand’ drie uitvoeringen plaats van Händels oratorium
Esther, met medewerking van de zangers van de Chapel Royal en Westminster Abbey. Esther (HWV 50) was een nieuwe titel voor de masque
Haman and Mordecai (HWV 50a), die Händel in 1720 voor Cannons had
gecomponeerd. Hierop werd slechts een select publiek van leden van
de beide verenigingen en hun genodigden toegelaten. Bernard Gates,
de ‘Master of the Children of the Chapel Royal’ overtuigde Händel
ervan het oratorium als een avondvullende voorstelling op te nemen in
het programma van de Academy. Gates, vroeger zelf een koorlid van
de Chapel Royal, was al vele jaren met Händel bevriend. Händel vond
echter dat de bestaande versie van zijn werk, met een beperkte bezetting en eerder van korte duur, niet geschikt was voor het theater. Voor
een avondvullend programma breidde hij de oorspronkelijke partituur
uit met nieuwe aria’s (voor de zangers van zijn opera-ensemble) en
voegde hij delen toe uit twee van de Coronation anthems van 1727.
Er was echter nog een probleem: het was niet vanzelfsprekend dat de
zangers van de Chapel Royal, wier voornaamste taak bestond in het
opluisteren van de liturgische diensten, optraden in het operatheater.
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Een diplomatische aanpak was dus nodig om bisschop Edmund Gibson
niet voor het hoofd te stoten. Daarom werd besloten om de voorstelling te laten doorgaan zonder scenische actie. Het ontbreken van dit
essentiële en voor het publiek aantrekkelijke ingrediënt van het muziektheater werd gecompenseerd door wat werd geadverteerd als
‘the House will be fitted up in a decent Manner, for the Audience. The
Music to be disposed after the manner of the Coronation Service.’ Dit
bleek een ideale formule voor het nieuwe genre van het oratorium dat
Händel creëerde: de taal was Engels, de populaire operasterren traden erin op (de Engelse uitspraak van de Italiaanse zangers - Senesino,
Strada... - wekte naar verluidt wel enige hilariteit) en de muzikale stijl
sloot aan bij de feestelijke grandeur van de Coronation anthems. De
zes uitvoeringen in de loop van mei 1732 werden een groot succes.
In juni maakte Händel een nieuwe versie klaar van Acis and Galatea
(HWV 49b). Deze uitgebreidere versie was tweetalig, Engels en Italiaans. De uitvoering was gelijkaardig aan die van Esther: zonder scenische actie, maar het toneel was gedecoreerd ‘in a Picturesque Manner,
a rural Prospect, with Rocks, Groves, Fountains and Grotto’s.’
Intussen deden er onheilspellende geruchten de ronde over de oprichting van een rivaliserend Italiaans operagezelschap, gesteund door
kroonprins Frederick. Ook de Engelstalige opera wekte de belangstelling van sommigen, echter niet van Händel (die er nochtans toe werd
aangespoord). Hij legde zich voortaan steeds meer toe op het Engelse
oratorium.
1733 — Händels opera Orlando (HWV 31) ging in première op 27 januari. Hij schreef voor de aria ‘Già l’ebro mi ciglio’ een speciale partij voor
een nieuw strijkinstrument, ingevoerd door zijn concertmeester Pietro
Castrucci (‘violette marine’).
Hij componeerde twee nieuwe oratoria: Deborah (HWV 51) en Athalia
(HWV 52). Deborah, opgedragen aan koningin Caroline, werd voor het
eerst uitgevoerd op 17 maart. De première van Athalia was voorbehouden voor Oxford. Een uitvoering in Londen volgde pas in 1735.
Na de afsluiting van het theaterseizoen in juni reisde Händel naar
Oxford, waar de maand nadien zijn drie oratoria geprogrammeerd werden in het Sheldonian Theatre. Het aanbod voor de eretitel van doctor

honoris causa aan de universiteit sloeg hij echter af. De eerste uitvoering van Athalia op 10 juli wekte sensatie door Händels improvisatie
op het orgel. Hij verleende ook zijn medewerking aan een liturgische
dienst in de universiteitskerk en voerde Acis and Galatea uit in Christ
Church Hall. Zijn werk werd in Oxford uitstekend onthaald, onder meer
door William Haynes. Deze latere ‘professor of music’ aan de universiteit zou instaan voor heel wat uitvoeringen van Händels werk. Händel
zelf heeft Oxford nadien niet meer bezocht.

Händel in Oxford
Van Händels verblijf in Oxford en het voornemen van de universiteit om hem een eretitel te verlenen, bericht Antoine François Prévost
d’Exiles (1697-1763), de auteur van de bekende roman Manon
Lescaut. Hij verbleef in Engeland in de jaren 1728-30 en 1733-34.
Hij schreef onder meer: ‘Il s’est passé peu d’hivers sans qu’on ait vû
paroître quelque ouvrage admirable de sa main. Jamais la perfection
d’un Art ne s’est trouvée jointe avec tant de fécondité dans le même
Ouvrier.’ En over de oratoria: ‘Quoique le sujet soit pris de la religion,
la presse n’est pas moindre qu’à l’Opéra. Il réunit tous les genres: le
grand, le tendre, le vif, le gracieux.’ In een ander bericht vermeldt hij
de onenigheid tussen Händel en Senesino en de oprichting van het
rivaliserende operagenootschap.

In juni werd in Londen het nieuwe operagezelschap Opera of the
Nobility opgericht, dat voorlopig gevestigd was in het kleinere Lincoln’s
Inn Fields Theatre. De nieuwe opera slaagde erin heel wat zangers van
Händel af te snoepen, onder meer Senesino en de bas Antonio Montagnana. De huiscomponist werd Nicola Porpora (1686-1768). Händel
was verplicht op zoek te gaan naar nieuwe zangers. Anna Maria Strada
bleef hem trouw (al kan het ook zijn dat zij bij de concurrenten niet
gewenst was). Er waren vooral nieuwe castraten nodig. Die werden
gevonden in Giovanni Carestini en Carlo Scalzi. Voorts engageerde
Händel de gezusters Maria Caterina en Maria Rosa Negri, en de bas

57
56

Leven en werk Engeland (1712-1759)

Gustavus Waltz (die volgens sommige bronnen een tijdlang Händels
kok was). De grootste verrassing was de terugkeer van Margherita
Durastanti. Ondanks de moeilijkheden en geruchten dat Händel naar
Duitsland zou teruggaan, dacht hij er niet aan zijn carrière in Londen
af te breken.
Hij voltooide op 5 oktober de opera Arianna in Creta (HWV 32). Hij
koos daarvoor een gelijkaardig thema als de eerste opera van Nobility,
Niccolo Porpora’s Arianna in Nasso, een van de middelen om de
nieuwsgierigheid van het publiek te wekken en ze naar beide theaters te lokken. Een andere publiekstrekker was de programmatie van
pasticcio’s. Daarin bracht Händel het nieuwste, ‘moderne’ Italiaanse
repertoire met elegant-melodieuze muziek van Leonardo Vinci en van
Johann Adolf Hasse.

1734-1737: Covent Garden
1734

De Opera of the Nobility
Van nieuwjaarsdag dateert een brief van Caspar Wilhelm von Borcke,
de eerste Duitse auteur die een toneelstuk van Shakespeare in het Duits
vertaalde, aan Friedrich Wilhelm I, de koning van Pruisen, een neef
van de Engelse koning Georg II en een bewonderaar van Händels muziek. Von Borcke heeft het over de ‘neue Opera, welche die Noblesse
entreprenniret hat, nachdem Sie mit der conduite des Directeurs der
alten Opera, Handel, nicht zufrieden gewesen.’ Senesino stond bovenaan de lijst van intekenaars. Verder schrijft Borcke nog dat het ‘eerste
artikel’ van hun ontwerpen luidde: ‘Point d’accommodement à jamais
avec le Sr Händel.’
Prévost bericht over de toenadering van de ‘Opera of the Nobility’ tot
Cuzzoni, zodat ‘on commence à craindre néanmoins pour le parti de
M. Handel’. Hij vermeldt dat ‘les Seigneurs ont envoié à Gènes, exprès
pour elle, un Vaisseau de guerre qui la portera jusqu’à Marseille.’

Händels opera Arianna in Creta ging op 24 januari in première, met
Anna Strada in de titelrol. Hij componeerde de serenata Il Parnasso in
festa (HWV 73) voor de feestelijkheden naar aanleiding van het huwelijk van prinses Anne, oudste dochter van de koning, met Willem, prins
van Oranje. De uitvoering van dit werk, waarvan de muziek grotendeels was ontleend aan Händels in Londen nog niet uitgevoerd oratorium Athalia, had op de vooravond van het huwelijk plaats (13 maart).
De thematiek van het anonieme Italiaanse libretto was uiteraard toepasselijk op de gelegenheid: Apollo en de muzen vieren het huwelijk
van Thetis en Peleus. Op de huwelijksplechtigheid van 14 maart in de
‘French Chapel’ van St. James’ Palace werd Händels ‘wedding anthem’
This is the day which the Lord has made (HWV 262) uitgevoerd. Hoewel
Maurice Greene was aangezocht op dezelfde tekst ook een huwelijksanthem te componeren, wat hij inderdaad deed, werd uiteindelijk de
voorkeur gegeven aan Händel.
Met het vertrek van de prinses naar Nederland verloor Händel een
van zijn steunpilaren: zij was zijn leerlinge geweest en had steeds haar
voorkeur laten blijken voor zijn operacompagnie (in tegenstelling tot
haar broer, prins Frederick, die de Opera of the Nobility steunde). Toen
ze van juli tot oktober 1733 in Engeland verbleef, verlengde Händel
zijn operaseizoen tot 15 juli met enkele uitvoeringen van zijn vroegere
opera Il pastor fido.
Na het aflopen van Händels en Heideggers contract met King’s Theatre
(op 6 juli) werd dit ingenomen door de Opera of the Nobility. Händel
verhuisde met zijn gezelschap naar het Theatre Royal in Covent Garden.
Het was een nieuw theater, in 1732 opgericht door John Rich. Voor het
eerste seizoen in Covent Garden, met voorstellingen van opera’s en
oratoria, onthaalde Händel zijn publiek op twee nieuwigheden: balletten gedanst door de groep van de jonge Franse danseres Marie Sallé en
een uitbreiding van de koorgroep. In zijn opera Il pastor fido, waarmee
hij het seizoen opende, laste hij een reeks dansen in (HWV 8c) en componeerde hij een zelfstandige prelude, Terpsichore (HWV 8d). Zijn cast was
ondertussen uitgedund door het weggaan van Margherita Durastanti
en de castraat Carlo Scalzi. Daarom voegde hij er de Engelse tenor
John Beard (ca. 1717-1791) aan toe. Die werd de komende jaren een
van de toonaangevende solisten in Händels opera’s en oratoria.
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Nieuwe opera’s waren Ariodante (HWV 33), voltooid op 24 oktober, en
een geslaagd ‘zelf-pasticcio’ Oreste (HWV A11), dat werd uitgevoerd
in Covent Garden op 18 december, met dansintermezzi voor Marie
Sallé. Ook zijn oratoria werden in de programmatie opgenomen. Dat
gebeurde met de nodige aanpassingen omdat de Italiaanse zangers
de Engelse taal niet voldoende beheersten. Zo beperkte Händel de
rol van de castraat Carestini en laste hij voor hem aria’s in het Italiaans
in. De oratoria werden doorgaans uitgevoerd op woensdagen en vrijdagen in de vastenperiode of in de Goede Week, wanneer er geen
operavoorstellingen mochten plaatshebben.
Walsh publiceerde de Concerti grossi opus 3 (HWV 312-317) en een
‘Second volume’ klavecimbelsuites.
1735 — Ariodante ging in première op 8 januari. Ook in dit werk waren dansscènes voor Marie Sallé ingelast. Het tweede seizoen bracht
alweer iets nieuws: de uitvoering van orgelconcerti, met Händel zelf
als solist, tijdens de pauzes van de oratoria (de vier orgelconcerti uit
het jaar 1735 werden later gepubliceerd in het opus 4, nrs. 2-5). Op 5
maart kondigde The London Daily Post de uitvoering van het oratorium
Esther aan, met de toevoeging: ‘With several New Additional Songs;
likewise two new Concerto’s on the Organ.’ Gelijkaardige aankondigingen verschenen op 26 maart voor het oratorium Deborah en op 1 april
voor Athalia, de eerste uitvoering van dit werk in Londen.
Händel voltooide zijn nieuwe opera Alcina (HWV 34) op 8 april (première
op 16 april). Met dit werk sloot hij het eerste seizoen in Covent Garden
af. Marie Sallé trad met deze opera voor het laatst in Londen op. Het
betekende ook het afscheid van de castraat Carestini, die Londen ruilde voor Venetië (in 1739 keerde hij voor twee jaar terug, maar zong
niet meer voor Händel). Aan zijn optreden in Alcina is de anekdote verbonden dat hij de aria ‘Verdi prati’ niet aangepast vond voor zijn stem,
waarop Händel zou gedreigd hebben hem geen stuiver te betalen.
Johann Mattheson droeg de uitgave van het eerste deel van zijn orgelfuga’s (Die wohl-klingende Fingersprache) op aan Händel, ‘als ein
Zeichen ausserordentliche Hochachtung.’ Walsh publiceerde zes fuga’s
voor klavecimbel (HWV 605-610), die Händel ongeveer vijftien tot twintig jaar eerder had gecomponeerd.

Titelpagina van de zes orgelconcerti opus 4, gepubliceerd door John Walsh jr. in oktober 1738.
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Lofdicht op Händel
Op 8 mei verscheen in The Grub-street Journal een anoniem lofdicht
‘on Mr. Handel’s performance on the Organ, and his Opera of Alcina’:
Gently, ye winds, your pinions move, waarin hij zoals vaak vergeleken
werd met Orpheus (zo schreef ook Prévost in hetzelfde jaar: ‘On convient qu’il est l’Orphée de son siècle’).
De voorlaatste strofe luidt:
‘When Handel deigns to strike the sense,
‘Tis as when heaven, with hands divine,
Struck, out the globe (a work immense!)
Where harmony meets with design.’
‘Wanneer Händel zich inzet om ons gemoed te beroeren,
Is het net zoals wanneer de hemel, door Gods hand,
De aarde vorm gaf (een immense onderneming!),
In een samengaan van harmonie en ontwerp.’
(vertaling: Theo D’Haen)
Het gedicht, in twaalf strofen, werd op muziek gezet door Johan
Alcock (1715-1806), de organist aan de All Hallows Church.

1736 — Händel componeerde in januari de ode Alexander’s Feast or
the Power of Music. An Ode in Honour of St. Cecilia (HWV 75), naar
een tekst van John Dryden. Tussen de twee delen voorzag hij in een
concerto grosso (HWV 318), dat sindsdien bekend bleef als het Concerto in Alexander’s Feast. Bij het begin van de ode werd een concerto
voor harp geplaatst, als een verwijzing naar Timotheus die op de lier
speelt (HWV 294, opus 4, nr. 6) en op het einde een orgelconcerto
(HWV 289, opus 4, nr. 1). De première had plaats op 19 februari.
In maart begonnen de jaarlijkse uitvoeringen van liturgische werken
van Händel ten gunste van het Mercer’s Hospital in Dublin (‘towards
the Maintenance and Support of the distressed Sick Poor’). Op het programma stonden onder meer zijn populaire werken 'Utrecht' Te Deum
en Jubilate.

Hij componeerde drie opera’s: in het voorjaar Atalanta (HWV 35, voltooid in april, première op 12 mei), in het najaar (voor het volgende
seizoen) Giustino (HWV 37) en Arminio (HWV 36, beide afgewerkt in
oktober). Hij wierf nieuwe zangers aan, onder meer twee castraten,
Gioacchino Conti en Domenico Annibali, en de altzangeres Caterina
Negri. Het seizoen begon echter niet zoals gepland met Atalanta, maar
met een opvoering van Ariodante (op 5 mei) met een reeks wijzigingen. Er waren nieuwe aria’s voor Conti en de balletten voor Marie Sallé
werden geschrapt. Een week na de opvoering van Ariodante volgde
Atalanta.
Voor het huwelijk van Frederick, prins van Wales, met Augusta, dochter
van Friedrich II, hertog van Saksen-Gotha, op 27 april, componeerde
Händel de anthem Sing unto God, ye kingdoms of the earth (HWV
263). Ongetwijfeld kwam de opdracht van de koning en de koningin,
niet van de prins zelf, want die steunde de Opera of the Nobility. Voor
de seizoenen 1734-35 en 1735-36 had Frederick daar een abonnement.
Op de avond van de première van Atalanta op 12 mei had de prins zelf
de uitvoering georganiseerd van een theaterstuk in Drury Lane (het
bruidspaar bezocht vermoedelijk wel een van de latere opvoeringen).
Het nieuwe seizoen in Covent Garden opende op 6 november met
een gewijzigde versie van Alcina, aangepast aan een nieuwe cast (zoals
Conti in plaats van Carestini) en zonder de balletten. Ook voor een
nieuwe opvoering van Poro op 8 december waren heel wat aanpassingen nodig.
Voor de twaalfjarige prinses Louisa componeerde Händel twee klavecimbelsuites (HWV 447 en 452). Na de dood van John Walsh sr. nam
zijn zoon John jr. de muziekuitgeverij over. Walsh jr. publiceerde heel
wat werken van Händel, onder meer aria’s en instrumentale delen van
opera’s (meestal werden de recitatieven niet in een gedrukte versie
opgenomen).
1737 — Arminio ging op 12 januari in première, met in de titelrol de
nieuwe castraat Domenico Annibali. Op 16 februari volgde Giustino.
Händel herwerkte zijn Italiaans oratorium Il trionfo del Tempo e del
Disinganno tot Il trionfo del Tempo e dellà Verità (HWV 46b), dat op
23 maart werd uitgevoerd. Onmiddellijk nadien stelde hij een pasticcio
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De oratoriumjaren (1738-1751)

samen op basis van Leonardo Vinci’s Didone abbondonata. Zelf kon
hij de uitvoering ervan op 13 april niet leiden ten gevolge van een
beroerte (‘Paraletick Disorder’), die zijn rechterarm verlamde. De première van zijn nieuwe opera Berenice, regina d’Egitto (HWV 38) had
plaats op 18 mei. Händel leidde geen enkele van de vier uitvoeringen. Deze opera betekende het Londense afscheid van Anna Strada en
Gioachino Conti.
1737-1738 werd het laatste seizoen van Händels operagezelschap in
Covent Garden, het meest ambitieuze dat hij had opgezet, met twaalf
werken van eigen hand (acht opera’s en vier oratoria, waaronder vijf
nieuwe composities). Hij kon zich deze luxe permitteren dankzij de sluiting op 11 juni van de Opera of the Nobility na het vertrek van Farinelli,
Senesino, Cuzzoni en de componist Porpora.
Händel verbleef in september-oktober in Aken voor een gezondheidskuur, met goed gevolg. Tegen 1 november was hij terug in Londen
voor het begin van een nieuw opera- en oratoriumseizoen. Er werd
met hem onderhandeld om mee te werken aan een nieuw operagezelschap in King’s Theatre na het opdoeken van de Opera of the Nobility.
Hij stapte in het nieuwe project met de opera’s Faramondo (HWV 39)
en Serse (HWV 40).
De compositie van Faramondo moest hij onderbreken voor de koninklijke opdracht van een ‘funeral anthem’ naar aanleiding van het overlijden van koningin Caroline op 20 november. Zijn ‘funeral anthem for
Queen Caroline’ The ways of Zion do mourn (HWV 264) werd uitgevoerd op de begrafenisdienst van 17 december. De compositie, een
uitgebreid werk van circa vijftig minuten, werd vermeld als ‘the finest
cruel touching thing that ever was heard’ en ‘exceeding fine, and adapted very properly to the melancholly occasion’. Händel zelf sloeg dit
werk bijzonder hoog aan: hij gebruikte het een jaar later volledig als
eerste deel voor zijn oratorium Israel in Egypt, waar de muziek fungeerde als ‘The Lamentations of the Israelites for the Death of Joseph’.
Op 24 december voltooide hij de opera Faramondo en begon hij dadelijk aan Serse.

1738: Begin van de grote oratoriumjaren
1738 — Zijn opera’s Faramondo en Serse gingen in het voorjaar in
première in King’s Theatre (Faramondo op 3 januari, Serse op 15 april),
evenals een pasticcio uit eigen werk, Alessandro Severo (HWV A13; op
25 februari). Faramondo was de eerste opera die werd opgevoerd
sinds de sluiting van de theaters na het overlijden van de koningin.
De nieuwe castraat Gaetano Majorano zong de titelrol. Andere personages werden vertolkt door overgekomen zangers van King’s Theatre
in Haymarket (onder meer de bas Antonio Montagnana, die in 1733
Händel in de steek had gelaten) en enkele nieuw aangeworvenen. De
pasticcio Alessandro Severo had Händel zelf samengesteld uit tien van
zijn opera’s.
Op 28 maart, tijdens de Goede Week, organiseerde Händel een eigen benefietconcert, waarbij het King’s Theatre afgeladen vol liep. Hij
kon beschikken over de zangers en het orkest van de opera. Het programma, dat simpelweg werd aangekondigd als ‘An Oratorio’ begon
met (nogmaals een herwerkte versie van) de anthem As pants the hart
(HWV 251e), de Coronation anthem My heart is inditing, aria’s uit het
oratorium Deborah en aria’s en duetten uit diverse andere werken. Op
15 april werd zijn opera Serse voor het eerst opgevoerd.
Dat Händel in Londen steeds meer een figuur van betekenis geworden
was, blijkt onder meer ook uit de oprichting van een standbeeld in
Vauxhall Gardens (in april). Dit beeld, in marmer van Carrara, was van
de hand van de Franse beeldhouwer Louis François Roubilliac, die zich
kort voordien in Londen had gevestigd. Händel was niet alleen befaamd geworden als componist van opera’s en oratoria, maar evenzeer
door zijn bijdragen tot het repertoire van de anglicaanse kerkmuziek en
de ceremoniële hofmuziek (Coronation anthems). Samen met andere
toonaangevende Engelse componisten - zoals Thomas Augustine Arne,
William Boyce, Maurice Greene en John Christopher Pepusch - en andere musici was hij in 1738 bovendien medestichter van de ‘Fund for the
Support of Decayed Musicians and their Families’, die achtergebleven
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familie van overleden musici financieel ondersteunde. Zijn muziek werd
alom uitgevoerd, zoals de Water Music in theatervoorstellingen, en hij
werd gevraagd om ‘songs’ te schrijven voor toneelwerken. Hoewel de
omstandigheden blijkbaar gunstig waren om een nieuw operaseizoen
met succes te beginnen, bleek de belangstelling van de intekenaars
die financieel wilden steunen slechts matig. De meeste Italiaanse zangers vertrokken, zodat Händel zijn aandacht voortaan toespitste op
Engelse oratoria die met lokale zangers konden uitgevoerd worden.
De rage van de Italiaanse opera liep op zijn einde… Händel zou er nog
slechts twee componeren: Imeneo (HWV 41) en Deidamia (HWV 42).
Imeneo was al klaar in september 1738, maar werd pas uitgevoerd in
november 1740.
Händel schreef twee nieuwe oratoria: Saul (HWV 53) en Israel in Egypt
(HWV 54). Met Saul voerde Händel enkele instrumentale nieuwigheden
in: grote militaire pauken en een carillon, een soort klokkenspel met
een klavier. Dit carillon had hij speciaal laten vervaardigen voor het
koor ‘Welcome, mighty King’ en voor een ‘Sinfonie pour les carillons’
in het eerste bedrijf. Hij werkte voor het eerst samen met de librettist
Charles Jennens, die tot 1744 voor Händel oratoriumlibretto’s schreef.
John Walsh jr. publiceerde een eerste reeks orgelconcerti (opus 4,
HWV 289-294), evenals de volledige partituur van Alexander’s Feast,
met op de titelpagina een portret van de componist. Het was de eerste
complete uitgave van een belangrijk Engels theaterwerk van Händel,
met recitatieven en koren, en niet alleen de aria’s zoals de normale
praktijk was.

1739-1741: Lincoln’s Inn Field Theatre
1739 — Händel huurde King’s Theatre van Heidegger af voor het eerste oratoriumseizoen dat daar plaatsvond. Er waren twaalf uitvoeringen gepland (tussen 16 januari en 19 april). Saul ging in première op
16 januari. De voornaamste zangers waren de bas Gustavus Waltz in
de titelrol van Saul, de tenor John Beard in de rol van Jonathan, en de
Franse sopraan Elisabeth Duparc als Mihal. Vooral Beard en Duparc
werden vaste waarden in Händels oratoria. De eerste uitvoering van

Israel in Egypt had plaats op 4 april. In de uitvoering van 10 april laste
hij vier nummers in, speciaal voor de ‘signorina Francesina’ Elisabeth
Duparc. In april stelde hij nog uit eigen werk een pasticcio samen,
Jupiter in Argos (HWV A14) dat op 1 mei werd opgevoerd.
Hij componeerde in september een Ode for St. Cecilia’s Day (HWV 76),
op tekst van John Dryden, een kort eendelig werk. Hij schreef voorts
een orgelconcerto (HWV 295) en in het najaar vooral de set van twaalf
concerti grossi opus 6 (‘Grand Concertos’, HWV 319-330), die hij onder
meer plande als interludiummuziek voor het volgende seizoen en met
het oog op publicatie. Walsh jr. publiceerde als opus 5 een reeks triosonates (HWV 396-402).
Händel zegde de opera (bijna) definitief vaarwel, hij verliet het King’s
Theatre in Haymarket en besloot te verhuizen naar het kleinere theater van Lincoln’s Inn Fields, dat hij vol kon krijgen voor een programma met louter Engelse werken. Het eerste concert had er plaats op
22 november, met op het programma Alexander’s Feast, de Ode for
St. Cecilia’s Day en enkele concerti. Duparc en Beard traden erin op.
1740 — Het seizoen werd enkele malen onderbroken ten gevolge
van de extreme koude. Intussen componeerde Händel zijn oratorium
L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato (HWV 55) - met een Italiaanse
titel, maar op een Engelse tekst van John Milton - evenals een orgelconcerto (HWV 306, opus 7, nr. 1), dat tijdens het oratorium zou uitgevoerd worden. Het is Händels enige concerto met een obligate pedaalpartij. Het nieuwe oratorium ging in première op 27 februari. De
drie solopartijen (Il Penseroso, L’Allegro, Il Moderato) werden vertolkt
door Duparc, Beard en de jonge bas William Savage, die als knaap al in
Händels werken had gezongen.
Op de bescheidener huwelijksplechtigheid van een tweede dochter van
de koning, prinses Mary, die trouwde met prins Friedrich van HessenKassel, werd een anthem van Händel uitgevoerd, dat niet bewaard is.
Het is echter bekend dat het een compilatie was uit de twee vroeger gecomponeerde huwelijksanthems uit 1734 en 1736. De plechtigheid was eigenlijk een voorafgaandelijke huwelijksinzegening (in
afwezigheid van de prins), die plaatshad op 8 mei. Het huwelijk zelf
werd voltrokken in Kassel op 28 juni. Dit was Händels laatste bijdrage
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tot koninklijke huwelijken tijdens zijn eigen leven en dat van koning
George II. De andere prinsen en prinsessen bleven ongehuwd of trouwden in het buitenland.
Tijdens de zomer reisde Händel naar het vasteland. Hij bespeelde onder meer het orgel in de kerk van Haarlem. Voor het nieuwe seizoen
in Lincoln’s Inn Fields keerde Händel een laatste keer terug tot de
Italiaanse opera met twee nieuwe werken: Imeneo (HWV 41), dat hij
in 1738 had terzijde geschoven, en Deidamia (HWV 42), zijn allerlaatste opera. Hij kon toen namelijk beschikken over de castraat Giovanni
Battista Andreoni. Händel greep die kans nadat een kleinere operacompagnie, in 1739 opgericht door Lord Middlesex, was ontbonden.
Bovendien kon Andreoni niet in het Engels zingen... Op 22 november
werd Imeneo geprogrammeerd.
Walsh publiceerde de concerti grossi opus 6.

1741-1742: Verblijf in Dublin
1741 — De derde en laatste opvoering van Deidamia, na de première
op 10 januari, had plaats op 10 februari. Het succes van Händels laatste
opera’s was eerder beperkt. Hij schreef enkele Italiaanse duetten (Quel
fior che l’alba ride, HWV 192, en No di voi non vuo’ fidarmi, HWV 189)
voor een onbekende gelegenheid. Dit intieme genre zou hem ook in
latere jaren nog bekoren.
Voor een mogelijk volgend oratoriumseizoen in Londen componeerde
hij in de maanden augustus tot oktober Messiah (HWV 56) en Samson
(HWV 57). Na de voltooiing van Samson op 29 oktober, vertrok hij enkele dagen later naar Dublin. Dat gebeurde op uitnodiging van de vicekoning van Ierland, William Cavendish, Earl of Devonshire. Hij bleef
er tot 13 augustus 1742. Händel was in Dublin al bekend door uitvoeringen van zijn liturgische muziek. Op 23 december begon hij er
een eerste reeks van zes intekenconcerten in de nieuwe Musick Hall,
met lokale uitvoerders en met zangers die hem vanuit Londen hadden
vergezeld. Het eerste werk was L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato.

Händel in Dublin
In The Dublin Journal van 29 december stond te lezen: ‘Mr. Handel
had his first oratorio… which was crowded with a more numerous
and polite Audience than ever was seen upon a like Occasion. The
Performance was superior to any Thing of the Kind in this Kingdom
before; and our Nobility and Gentry to show their Taste for all Kinds
of Genius, expressed their great Satisfaction, and have already given
all imaginable Encouragement to this grand Musick.’

1742 — Händel plande al dadelijk na de eerste reeks, die eindigde op
10 februari, een tweede cyclus van zes intekenconcerten, met als publiekstrekkers een nieuwe sopraan, Susanna Cibber, de zuster van de
componist Thomas Augustine Arne, en enkele orgelconcerti. Ook in de
eerste reeks had Händel orgelconcerti toegevoegd. Als een speciaal benefietconcert ‘for Relief of the Prisoners…, for the Support of Mercer’s
Hospital in Stephen Street, and of the Charitable Infirmary on the Inns
Quay’ werd op 13 april in de Musick Hall het oratorium Messiah voor
de eerste keer uitgevoerd - met succes. De solisten waren overwegend leden van de koren van Dublins twee kathedralen (St. Patrick’s
en Christ Church).
Na zijn terugkeer naar Londen in augustus componeerde hij enkele
Italiaanse duetten (Beato in ver che puo, HWV 181, en No, di voi non
vuo’ fidarmi, HWV 190).
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De uitvoering van Messiah in Dublin
Meerdere kranten berichtten over de uitvoering. Zij onderschreven gemeenschappelijk de pracht van de muziek: ‘the best Judges allowed it
to be the most finished piece of Musick. Words are wanting to express
the exquisite Delight it afforded to the admiring crouded Audience.
The Sublime, the Grand, and the Tender, adapted to the most elevated, majestick and moving Words, conspired to transport and charm
the ravished Heart and Ear.’ Ook de uitvoering, in aanwezigheid van
zevenhonderd gegadigden, werd geprezen (‘all performed their parts
to Admiration’), evenals Händels vrijgevigheid ten gunste van Mercer’s
Hospital.

1743-1751: De laatste oratoriumjaren
1743 — Geïnspireerd door het succes in Dublin organiseerde Händel
voor zijn oratoria in Londen een reeks van intekenconcerten voor het
vastenseizoen in februari-maart, dat volledig gewijd was aan acht uitvoeringen van Samson. De première vond plaats op 18 februari, met
Beard, Savage en Cibber. Händel wierf een aantal nieuwe Engelse zangers aan en kon voortaan beschikken over het Theatre Royal in Covent
Garden. Het oratorium kende een dergelijk succes dat Händel onmiddellijk een nieuwe reeks van zes concerten bij intekening opzette. Tot
die nieuwe reeks behoorde Messiah, dat twee keer werd uitgevoerd.
De Londense première volgde op 23 maart 1743. In de kranten werd
een pennenstrijd uitgevochten over de vraag of een dergelijk religieus geïnspireerd werk wel paste in het theater. In tegenstelling tot de
meeste andere oratoria van Händel was de tekst immers samengesteld
uit bijbelverzen in plaats van op een nieuw geschreven libretto.

Messiah in het theater?
Op 19 maart verscheen, onder het pseudoniem Philalethes, een uitvoerige bijdrage in The Universal Spectator, met onder meer deze passages: ‘An Oratorio either is an Act of Religion, or it is not; if it is, I ask if
the Playhouse is a fit Temple to perform it in, or a Company of Players
fit Ministers of God’s Word, for in that Case such they are made… In
the other Case, if it is not perform’d as an Act of Religion, but for Diversion and Amusement only…, what a Prophanation of God’s Name
and Word is this, to make so light Use of them?’

Wellicht omwille van de te voorziene polemiek werd Messiah in Londen
aanvankelijk gewoon aangekondigd als ‘Sacred Oratorio’. Bij een van
de eerste uitvoeringen in maart was wellicht de koning aanwezig. Het
Engelse gebruik om tijdens het ‘Halleluja’-koor recht te staan, wordt
hiermee in verband gebracht.
In april werd gewag gemaakt van een nieuwe aanval van ‘Paralytick
Disorder’, die Händel enige tijd zou verhinderd hebben te componeren. In juni stond hij echter weer paraat. Voor het volgende seizoen
componeerde hij twee nieuwe oratoria: in juni-juli het mythologische
‘musical drama’ Semele (HWV 58) en in augustus-september Joseph
and his Brethren (HWV 59). Mogelijk verruimde Händel zijn thematische horizon met een onderwerp uit de klassieke oudheid (Semele) om
tegemoet te komen aan het operapubliek.
Tussendoor (van 30 juli tot 3 augustus) schreef Händel het ‘Dettingen’
Te Deum (HWV 283) en de anthem The king shall rejoice (HWV 265) voor
de op 27 november geplande viering van de overwinning in Dettingen
op 27 juni, waarbij de koning zelf de troepen van Engelsen, Duitsers
en Nederlanders leidde. Hij versloeg er de Fransen in de oorlog om
de Oostenrijkse troonopvolging. De koning bleef echter nog een tijd
in Hannover, zodat de feestelijke ontvangst in Londen uitgesteld werd.
De uitvoering op 27 november werd een groot succes. Vanaf het jaar
nadien tot in 1843 werd bijna uitsluitend dit ‘Dettingen’ Te Deum gebracht op het jaarlijkse feest van ‘The Sons of the Clergy’ in St. Paul’s
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Cathedral (ter vervanging van Händels Utrecht Te Deum en Jubilate of,
in jaarlijkse afwisseling, de gelijknamige werken van Henry Purcell).
Uit dit jaar dateert ook het orgelconcerto HWV 307.
1744 — Als gevolg van het succes van het vorige seizoen in Covent
Garden besloot Händel tot een intekenreeks van twaalf in plaats van
zes uitvoeringen, onder meer met de twee nieuwe oratoria Semele
(première op 10 februari) en Joseph and his Brethren (première op 2
maart), beide met Elisabeth Duparc en John Beard. Omwille van het
profane thema werd Semele op gemengde gevoelens onthaald.
Voor het volgende seizoen ging Händel nog een stap verder: hij plande
vierentwintig uitvoeringen in plaats van twaalf. Tevens slaagde hij erin
opnieuw het King’s Theatre af te huren, nadat de heropgerichte operacompagnie van Lord Middlesex op het einde van het seizoen op 16
juni was ontbonden. Zoals het jaar voordien koos hij in twee nieuwe
oratoria voor een profaan thema uit de oudheid (het ‘musical drama’
Hercules, HWV 60) en een oudtestamentisch verhaal (Belshazzar, HWV
61). Hij componeerde beide werken tussen 19 juli en 23 oktober.
1745 — Händel had echter zichzelf en zijn publiek overschat, want na
zestien van de vierentwintig geplande voorstellingen sloot hij het seizoen op 23 april af. Op 5 januari ging Hercules in première, Belshazzar
op 27 maart. De Nederlandse componist Willem de Fesch (1687-1761)
werd in Londen een van Händels concurrenten voor het genre van het
oratorium. Op 15 maart werd zijn oratorium Joseph in King’s Theatre
uitgevoerd. De twee hernemingen van Joseph in Covent Garden, tegen gereduceerde prijzen, hadden naar verluidt echter weinig succes.
Händel bezocht in juni de Earl of Gainsborough in Exton. Hij componeerde voor de familie enkele stukjes muziek voor een private opvoering van John Miltons toneelstuk Comus (HWV 44), met voorts vooral
muziek van Thomas Augustin Arne (1710-1778). Terug in Londen in augustus schreef hij op de laatste dag van de maand het Italiaanse duet
Ahi, nelle sorte umane (HWV 179), zijn laatste dateerbare werk op een
Italiaanse tekst. Het niet-gedateerde duet Fronde leggiera e nobile
(HWV 186) werd wellicht omstreeks dezelfde tijd voltooid.

Händel werd benoemd tot erelid van de in Leipzig actieve Korrepondierende Sozietät der musikalischen Wissenschaften van Lorenz Christoh
Mizler, een leerling van Johann Sebastian Bach. Deze vereniging, die
correspondeerde over muzikale vraagstukken, telde twintig leden,
waaronder vier buitenlandse musici en zes ereleden. Bach zelf werd
lid in 1747. Tot het genootschap behoorden sinds 1739 Georg Philipp
Telemann en Gottfried Heinrich Stölzel.
In september-oktober kampte Händel met gezondheidsproblemen
(‘disordered in his head’).
Een opstand van de Jacobijnen vanuit Schotland werd afgeslagen.
1746 — De ‘Middlesex’-operacompagnie startte weer op en nodigde
Christoph Willibald von Gluck (1714-1787) uit, die voor de compagnie
componeerde (in januari La Caduta de Giganti, in maart Artamene). Op
25 maart maakten Händel en Gluck met elkaar kennis tijdens een benefietconcert ‘for the Support of Decay’d Musicians, or their Families’,
met werk van beiden. Händel zou zich over hem hebben uitgelaten als
een componist ‘who knows no more of contrapunto as mein cook’!
Händels oratoriumseizoen bleef beperkt tot drie uitvoeringen van het
Occasional Oratorio (HWV 62) in februari, wellicht als gevolg van zijn
zwakke gezondheid en de gespannen politieke situatie. Hij componeerde dit werk ter gelegenheid van de verwachte overwinning van
de hertog van Cumberland op de troonpretendent en zijn aanhangers.
De overwinning volgde op 16 april in de slag bij Culloden. Op 15 mei
zong de tenor Thomas Lowe in Vauxhall Gardens Händels lied From
Scourging Rebellion (HWV 2289), ‘A Song on the Victory obtain’d over
the Rebels, by His Royal Highness the Duke of Cumberland’. Op 14
november 1745 had Lowe al Händels ‘Song for the Gentlemen Volunteers of the City of London’, Stand round, my brave boys (HWV 22818)
uitgevoerd. In juli begon Händel aan de compositie van het oratorium
Judas Maccabaeus (HWV 63), waarvan het thema ongetwijfeld geïnspireerd was door de overwinning op de opstandelingen. Dit leek er op te
wijzen dat Händel een nieuw oratoriumseizoen plande.
1747 — Voortaan organiseerde Händel in Covent Garden elk jaar een
oratoriumseizoen in de vasten (in 1747 beginnend op 6 maart), echter
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zonder intekening, zodat hij het aantal uitvoeringen en het programma
flexibel kon aanpassen. Op het einde van het seizoen, tijdens hetwelk
Judas Maccabaeus in première ging (1 april), begon hij onmiddellijk aan
twee nieuwe oratoria: Alexander Balus (HWV 65) en Joshua (HWV 64),
die tegen 19 augustus voltooid waren. Hij had intussen de Italiaanse
zangeres Caterina Galli geëngageerd, die tot 1754 in zijn oratoria optrad. Aangezien zij tot het ensemble van Haymarket behoorde, waren
Händels relaties met de opera van Middlesex blijkbaar niet vijandig.
1746 en 1747 zijn de jaren van de ‘victory oratorios’, met de nadruk
op militaire strijd en bevolkt met sterke helden. Hij laste in deze oratoria nieuwe orkestrale concerti in, bekend als de Concerti a due chori
(HWV 332-334), met strijkers en blazers, die vermoedelijk ruimtelijk van
elkaar werden gescheiden om het effect te vergroten.
1748 — Het tweede oratoriumseizoen tijdens de vasten begon op 26
februari met Judas Maccabaeus. Joshua ging in première op 9 maart,
Alexander Balus op 23 maart. In mei-juni componeerde hij het oratorium Solomon (HWV 67), in juli-augustus Susanna (HWV 66).
1749 — Het derde oratoriumseizoen opende op 10 februari met
Susanna. Op 17 maart volgde de première van Solomon. Händel engageerde Giulia Frasi als eerste sopraan.
Na het oratoriumseizoen werd Händel vooral in beslag genomen door
de compositie en de voorbereiding van de uitvoering van de Music
for the Royal Fireworks (HWV 351), naar aanleiding van de viering in
Londen van de Vrede van Aken, die een einde maakte aan de Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748). De koning wenste zoveel mogelijk
‘military instruments’ en liefst geen strijkers. Bij een van de openbare
repetities (zonder vuurwerk) op 21 april in Vauxhall Gardens waren er
honderd spelers betrokken. Er kwamen twaalfduizend toehoorders op
af, met een verkeerschaos op de London Bridge als gevolg. Op 25
april werd tijdens de liturgische dienst op Thanksgiving Day een nieuw
anthem van Händel uitgevoerd; How beautiful are the feet (Anthem for
the Peace, HWV 266), samen met een herneming van het ‘Caroline’ Te
Deum. Deze liturgische dienst op Thanksgiving Day was de laatste gelegenheid waarvoor Händel speciaal muziek schreef voor de musici van

de Chapel Royal. Zijn contacten met dit prestigieuze ensemble waren
daarmee echter niet ten einde, want een aantal zangers van de Chapel
Royal bleef optreden als solisten en koorleden bij de uitvoeringen van
zijn oratoria in Covent Garden.
Aan het Foundling Hospital, in 1739 opgericht ‘for the Maintenance and
Education of Exposed and Deserted Young Children’, een caritatief initiatief van de gepensioneerde zeekapitein Thomas Coram, bood Händel in mei zijn diensten aan voor ‘a Performance of Vocal and Instrumental Musick’. In aanwezigheid van de prins en prinses van Wales voerde
Händel een aantal fragmenten uit vroegere werken uit, samen met een
nieuw anthem (zijn laatste), Blessed are they that considered the poor
and needy (HWV 268), dat voortaan bekend was als de ‘Foundling Hospital Anthem’. Het slotdeel ervan was het ‘Halleluja’ uit Messiah.
Voor het komende seizoen componeerde Händel (in juni-juli) slechts
één oratorium in plaats van twee: Theodora (HWV 68). Voor de uitvoering van het toneelstuk Alceste van Tobias Smollett werd Händel
verzocht toneelmuziek te schrijven (HWV 45). Hij ging op het aanbod
in en schreef de muziek tussen 27 december 1749 en 8 januari 1750,
maar het drama van Smollett werd niet uitgevoerd, en dus ook Händels
muziek niet. Hij spaarde die echter op voor een later werk.
1750 — Voor de uitvoering van Theodora (première op 16 maart) tijdens het vierde oratoriumseizoen in Covent Garden componeerde
Händel een nieuw orgelconcerto (HWV 310, later gepubliceerd als
opus 7, nr. 5). Theodora was zijn enige oratorium op een vroegchristelijk thema.

Händel over Theodora
In 1770 schreef de librettist Thomas Morell dat dit oratorium bij Händel zelf bijzonder geliefd was: ‘Theodora, which Mr Handell himself
valued more than any Performance of the kind; and when I once ask’d
him, whether he did not look upon the Grand Chorus in the Messiah as
his Master Piece? No’, says he, ‘I think the Chorus at the end of the 2d
part in Theodora far beyond it: He saw the lovely youth.’
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Hij breidde zijn schilderijencollectie uit met een tweede werk van
Rembrandt, wat erop wijst dat hij goed bij kas was. Hij bezat twee panelen van de Duitse schilder Balthasar Denner en twee landschappen
van Rembrandt (waarvan echter elk spoor ontbreekt). Voor een eigen
portret door Thomas Hudson heeft hij vermoedelijk model gezeten.
Met toestemming van de componist schonk de schilder het aan het
Foundling Hospital. Uit 1756 dateert een ander portret van Händel
door Hudson. Gevraagd om de inwijding van de nieuwe kapel in
Foundling Hospital op 1 mei op te luisteren, besloot Händel de volledige Messiah te programmeren. Het succes was zo overweldigend,
dat Händel het werk op 15 mei een tweede keer uitvoerde. Er werden
bijna tweeduizend tickets verkocht en de kapel was telkens overvol.
Dit uitzonderlijke succes droeg nog maar eens bij tot zijn positie als de
beroemdste en beste componist in Engeland.
Op 1 juni, in zijn 65e levensjaar, maakte hij zijn testament op, waaraan
hij tussen 6 augustus 1756 en 11 april 1759 vier codicillen toevoegde.
Hij engageerde de castraat Gaetano Guadagni (1729-1792). Hij componeerde eind juni - begin juli het eendelige The Choice of Hercules
(HWV 69), waarin hij de muziek verwerkte van de nooit uitgevoerde
toneelmuziek voor Alceste, met toevoeging van enkele nieuwe aria’s.
Op 28 juli stierf Johann Sebastian Bach in Leipzig. Hoewel ze elkaar nooit
ontmoet hadden, was de waardering ongetwijfeld wederzijds. Bach
kopieerde onder meer Händels Brockes-Passion. In augustus reisde
Händel naar het vasteland, vermoedelijk naar zijn familie in Duitsland.
Op zijn heenreis raakte hij gewond in een ongeval met een koets
tussen Den Haag en Haarlem. Op de heen- en terugreis bezocht hij
diverse steden in Nederland, waar hij orgels bespeelde (Haarlem,
Deventer, Den Haag). Hij verbleef er ook aan het hof van zijn vroegere leerlinge prinses Anne in het paleis Het Loo in de bossen nabij
Apeldoorn. Van 18 december dateert vanuit Londen een hartelijke brief
aan zijn jeugdvriend Telemann, aan wie hij exotische planten stuurde.
Hij dankte Telemann ook voor het toesturen van diens traktaat Das
neue musikalische System, dat Mizler in 1752 publiceerde in zijn Neu
eröff-nete musikalische Bibliothek.

1751 — Händel componeerde begin januari zijn laatste instrumentale
compositie: het orgelconcerto HWV 308 (opus 7, nr. 3), ook bekend als
het ‘Halleluja’-concerto omwille van een motief dat verwant is aan het
koor uit Messiah. Uit diezelfde tijd dateert wellicht ook de vioolsonate
HWV 371.
Nog in januari begon hij aan zijn laatste oratorium, Jephta (HWV 70).
Hij kon het echter niet afwerken wegens oogproblemen. Hij schreef
zelf op de partituur: ‘verhindert worden wegen des Gesichts meine
linken Augen so relaxt’. Ironisch detail: hij was dan precies aangekomen op de woorden ‘all hid from mortal sight’ in het koor ‘O Lord, how
dark are thy decrees’. Hij voltooide het oratorium pas op het einde
van augustus, zodat het niet meer uitgevoerd kon worden tijdens het
voorjaarsseizoen van 1751. Hij programmeerde dan alleen oudere werken. Het vijfde seizoen werd echter op 22 maart voortijdig afgebroken
wegens het overlijden van de prins van Wales.
Twee nieuwe uitvoeringen van Messiah in Foundling Hospital in april
en mei hadden evenveel succes als het jaar voordien. Het werk werd er
voortaan jaarlijks geprogrammeerd.
In juni bezocht Händel Bath en Cheltenham Wells voor een kuur in de
baden. Omdat zijn gezondheid steeds achteruitging (hij werd blind aan
één oog), liet hij Smith jr., die in Frankrijk woonde, overkomen om hem
bij te staan voor de organisatie van het oratoriumseizoen. Tussen juni en
augustus slaagde hij erin Jephta te voltooien. We weten niet of Händel
er zich van bewust was dat dit zijn laatste oratorium zou worden, maar
hij heeft zich ongetwijfeld geïdentificeerd met het persoonlijke drama
van de protagonist.
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Händels laatste levensjaren (1752-1759)
1752 — Het zesde oratoriumseizoen begon op 14 februari. Alleen
Jephta (première op 26 februari) was een nieuwe compositie. Händels
oogziekte verergerde. In augustus was er sprake van een ‘Paralytick
Disorder in his Head, which has deprived him from Sight.’ Hij onderging begin november een operatie bij William Bromfield, de arts van
de prins van Wales. Negen maanden later werd hij bijna volledig blind.
In dit en de volgende jaren ging het oratoriumseizoen met werken van
Händel door onder de supervisie van John Smith jr.
1753 — Händel plande geen nieuwe werken meer voor het zevende
oratoriumseizoen, dat op 9 maart begon. Hij bespeelde op 1 mei het
orgel tijdens de uitvoering van Messiah in Foundling Hospital. Dit is het
laatste krantenbericht over zijn publiek optreden.
1754 — Ook in dit jaar werden in het voorjaar Händels oratoria geprogrammeerd in Covent Garden. Op 12 maart stond in King’s Theatre zijn
opera Admeto op het programma (met vier hernemingen tot 6 april).
Het waren de allerlaatste opvoeringen van een van zijn opera’s tijdens
zijn leven. Op 5 april werd het achtste oratoriumseizoen afgesloten
met Messiah. Op 15 mei dirigeerde hij voor de laatste maal dit oratorium in de kapel van Foundling Hospital. Op 20 september dicteerde en
signeerde hij een brief aan Georg Philipp Telemann, waarin hij onder
meer schreef dat hij had vernomen dat Telemann overleden was. Ook
de exotische planten die hij hem toestuurde, kwamen ter sprake.
1755 — Ondanks zijn blindheid bespeelde hij nog steeds het orgel
tijdens de uitvoering van zijn oratoria. Het negende oratoriumseizoen
ving aan op 14 februari. Op 23 februari werd hij zeventig jaar. Ook dit
jaar werd het seizoen afgesloten met Messiah (op 21 maart).
1756 — Het tiende oratoriumseizoen begon op 5 maart en eindigde,
op 9 april, andermaal met Messiah. Vanaf dit jaar voegde Händel geregeld speciale beschikkingen toe aan zijn testament, zoals schenkingen
van partituren en geldsommen voor bepaalde projecten.

Jacob Wilhelm Lustig over Händel
Van de Nederlandse theoreticus, organist en componist Jacob Wilhelm
Lustig (1706-1796) verscheen in 1756 in Amsterdam: Samenspraaken over Muzikaale Beginselen, waarin hij over Händel schrijft:
‘Hendel geeft altoos doorslaande blyken van een groot verstand en van
een diep overleg; ja, alle zyne muziekstukken doen klaarlyk bemerken, hoe zuiver en fyn zijn smaak in de fraaye weetenschappen weezen
moet. Hy schynt Telemann in ’t bevallige te overtreffen; gelyk dan
zyne italiaansche zangstukken, in Italien overlang tot verwondering
strekkende, als mede zyne onvergelyklyke clavierstukken, voor Kenners bykans niet te ontbeeren zyn.’

1757 — De uitvoeringen van oratoria bleven nog steeds doorgaan. Op
25 februari begon het elfde seizoen. Zoals de voorgaande jaren stond
Messiah als slotstuk geprogrammeerd. In de programmatie verscheen
op 11 maart het oratorium The Triumph of Time and Truth (HWV 71),
een Engelse herwerking van Il Trionfo del Tempo e del Disinganno uit
1707. Händel voegde vooral koren toe. Het werk werd bijzonder goed
onthaald. Hij componeerde liederen voor Cassandra Frederick, een
nieuwe sopraan voor het komende oratoriumseizoen.
1758 — Het twaalfde oratoriumseizoen begon op 10 februari in Covent
Garden met een herneming van The Triumph of Time and Truth, met
enkele toegevoegde aria’s voor Cassandra Frederick. Op 17 maart
sloot het af, weerom met Messiah. Händel reisde in augustus voor een
waterkuur naar Tunbridge Wells. Hij werd er vermoedelijk behandeld
door oogarts John Taylor, echter zonder succes. Ook de ingrepen van
Taylor bij Bach in 1750 hadden geen gunstig effect op zijn gezichtsvermogen.
1759 — Het dertiende en laatste van Händels oratoriumreeksen begon
op 2 maart met een uitvoering van Solomon en eindigde op 6 april met
Messiah. De drie uitvoeringen van Messiah zou hij nog zelf gedirigeerd
hebben, ondanks zijn zwakke gezondheid. Op 7 april maakte Händel
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plannen om naar Bath te reizen, maar hij was te ziek om te vertrekken.
Hij dicteerde zijn laatste wilsbeschikkingen op 11 april, waaronder duizend pond voor de ‘Society for the Support of Decay’d Musicians’ en
zeshonderd pond voor een gedenkteken voor zichzelf in Westminster
Abbey, waar hij begraven wilde worden. Hij stierf op 14 april (paaszaterdag), om 8 uur ’s morgens, in zijn woning in Brook Street.

Händels overlijden
James Smyth, een van Händels vertrouwenspersonen tijdens zijn laatste dagen, brengt in een brief een ontroerend verslag van zijn overlijden. Hij schrijft onder meer: ‘At 7 o’clock in the evening he took leave
of me, and told we ‘should meet again’; as soon as I was gone he told
his servant ‘not to let me come to him any more, for that he had now
done with the world.’ He died as he lived – a good Christian, with a
true sense of his duty to God and man, and in perfect charity with the
world.’
Händels overlijden werd in alle belangrijke Engelse kranten uitvoerig
bericht. Ook werden lofdichten gepubliceerd. In The Public Advertiser
verscheen op 17 april volgend acrostichon:

De begrafenisplechtigheid vond onder massale belangstelling plaats in
Westminster Abbey op 20 april. (‘There was almost the greatest Concourse of People of all Ranks ever seen upon such, or indeed upon
any other Occasion’). Volgens sommige bronnen waren er drieduizend
aanwezigen.
Händel bezat twee Vlaamse klavecimbels, een groot instrument uit
1612, gebouwd door Johannes Ruckers, en een kleiner uit 1651 van
Adreas Ruckers. Het grootste kwam via Smith jr. in het bezit van koning George III. Het andere staat momenteel in het Victoria and Albert
Museum.
1760 — Van de hand van John Mainwaring, professor aan de universiteit van Cambridge, verschenen de Memoirs of the Life of the Late
George Frederic Handel; To Which is added, a Catalogue of His Works,
and Observations upon them, de eerste omvangrijke kritische biografie ooit over een componist.
1762 — Op 15 juli werd het gedenkteken ter ere van Händel, gebeeldhouwd door Roubiliac, in Westminster Abbey ingehuldigd.

‘He’s gone, the Soul of Harmony is fled!
And warbling Angels hover round him dead.
Never, no, never since the Tide of Time,
Did Music know a Genius as sublime!
Each mighty Harmonist that’s gone before,
Lessen’d to Mites when his Works explore.’
‘Weg, de Geest van de Harmonie is er geweest!
Musicerende Engelen omfladderen nu zijn geest.
Nooit, neen, niet sinds het begin der Tijden,
Kwam een zo verheven genie de muziek verblijden!
Elke grote componist die hem voorafging
is nog slechts een dwerg met hem vergeleken.’
(vertaling: Theo D’Haen)
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Duitsland: stilistische basis
Wie, zoals Händel, Bach en Telemann, op het einde van de zeventiende
eeuw in het Duitse taalgebied geboren werd, kwam op muzikaal vlak in
een bevoorrechte context terecht. De muziek was er wellicht de meest
internationaal georiënteerde van heel West-Europa, dankzij de openheid voor ‘vreemde’ invloeden. Duitsland was een ware smeltkroes,
waarin alle nationale stijlen en genres aan bod kwamen en tot een synthetisch geheel werden gesmeed.
De geleerde polyfonie, de ‘stile antico’, die er de eeuw voordien door
de componisten uit de Nederlanden was ingevoerd, werd er duurzaam
gekoesterd. In deze ‘strenge stijl’ werd Händel door zijn leermeester
Zachow ingewijd. Wanneer hij later in Italië een muzikale wedstrijd aanging met Domenico Scarlatti, werd vooral zijn contrapuntische vaardigheid geroemd, die hij op het orgel meesterlijk wist uit te spelen.
Zachow staarde zich echter niet blind op de traditie. Hij stond evenzeer
open voor de nieuwste tendensen die al heel vroeg in de zeventiende
eeuw in Duitsland enthousiast waren overgenomen. De ‘stile nuovo’
uit Italië domineerde het Duitse repertoire. Die stroming kenmerkte
zich door de sterk op emotionaliteit gerichte begeleide monodie, de
instrumentale basso continuo als harmonisch fundament en de interactie tussen stemmen en instrumenten in de concerterende stijl. De
interesse voor de vernieuwingen vanuit Italië was zo overweldigend,
dat Heinrich Schütz in 1648 aankomende componisten nadrukkelijk
adviseerde eerst de ‘harde noot van het contrapunt te kraken’ - en
door deze studie een stevige technisch-compositorische basis te verwerven - alvorens zich in te laten met de monodische stijl. Maar zelf
was hij ook een van de voornaamste promotoren van de ‘stile nuovo’.
In het protestantse Noorden wisten de componisten die perfect in te
passen in hun streven naar een optimale overdracht van de bijbelsreligieuze boodschap. In de cantate, waartoe Zachow een belangrijke
bijdrage leverde, vonden de twee basiselementen van de Italiaanse
cantate en opera snel ingang: het dramatische recitatief en de meer op
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melodische ontplooiing gerichte aria. De aria varieerde van een eenvoudig strofisch lied tot een meer virtuoos bravourestuk. Daarbij kwam
de typisch Duits-protestantse traditie van het koraal, het sinds Luther
gepropageerde gemeenschapslied, dat zowel in de vocale muziek als
in het orgelrepertoire een prominente plaats innam, met als resultaat
een veelzijdige muzikale synthese waarmee Händel van jongs af vertrouwd werd.
Even essentieel voor de Duitse barok was de impact van de Franse muziek, vooral van de Franse opera van Jean-Baptiste Lully (1632-1687) en
de klaviermuziek van de ‘klavecimbelschool’, met Jacques Champion
de Chambonnières (1601/02-1672) als boegbeeld en François Couperin
(1668-1733) als hoogtepunt. Uit de Franse opera namen de Duitse
componisten vooral het ouverturetype en de diverse dansen uit de balletmuziek over, terwijl in de klaviermuziek de ‘klassieke’ suite van vier
dansen, naar Frans model (allemande, courante, sarabande en gigue),
vooral door Johann Jakob Froberger (1616-1667) werd gestandaardiseerd. In Händels muziek zijn deze Franse kenmerken onmiskenbaar
aanwezig: in zijn Italiaanse opera’s en Engelse oratoria gaf hij steeds de
voorkeur aan de Franse ouverture, niet aan het Italiaanse type. Händel
werd ook dadelijk geconfronteerd met de Franse invloed tijdens zijn
driejarige activiteit in het operatheater in Hamburg (1703-1706). Daar
was in 1678 het eerste publieke operahuis in het Duitse taalgebied
geopend. Precies in die jaren was directeur Reinhard Keiser er de toonaangevende operacomponist. Hij gaf de Hamburgse productie een eigen accent, ook alweer gericht op een internationale synthese: in een
en dezelfde opera verkeerden Italiaanse, pathetische en virtuoze aria’s
en dramatische recitatieven in het gezelschap van volkse liederen in
het Duits, terwijl de kleurrijke orkestratie met veel blaasinstrumenten,
de ouverture en de dansen naar Frankrijk verwezen. Uit die rijke bron
putte Händel gretig voor zijn vroegste opera Almira. Zijn voorkeur ging
overduidelijk uit naar het muziektheater. In dit genre kon hij vrijelijk
zijn talent ontplooien om karakters muzikaal uit te tekenen en situaties
dramatisch gestalte te geven. Hoewel dit vroege werk voor hem nog
een leerschool was, bleek al dadelijk zijn aanleg om melodieën te componeren die het affect van elke aria treffend weergaven. Een van de

grootste kwaliteiten van Händels muziek is dan ook haar onuitputtelijke
melodische rijkdom. Terwijl Bach zich toelegde op vernuftige contrapuntische en canonische constructies, vermeide Händel zich al in Halle,
samen met zijn jeugdvriend Georg Philipp Telemann, met ‘melodische
Sätze’, met andere woorden: liederen en aria’s. Toch bleef hij zijn opleiding in de eerbiedwaardige traditie van het Duitse cantorschap getrouw. Dat deed hij door met succes de ‘geleerde stijl’ te integreren in
zijn werk, zij het minder systematisch dan Bach, want meestal combineert hij die met een meer op een puur melodische of akkoordische
gerichte schrijfwijze (zoals in het ‘Halleluja’ uit zijn latere Messiah).

Händels opleiding bij Zachow, volgens zijn eerste biograaf
Mainwaring
‘The first object of his attention was to ground him thoroughly in the
principles of harmony. His next care was to cultivate his imagination,
and form his taste. He had a large collection of Italian as well as German music: he showed him the different styles of different nations; the
excellences and defects of each particular author; and, that he might
equally advance in the practical part, he frequently gave him subjects
to work, and made him copy, and play, and compose in his stead. Thus
he had more exercise, and more experience than usually falls to the
share of any learner at his years.’
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Italië: profane cantate,
liturgische muziek,
oratorium en opera
Gewapend met een gedegen muzikaal-technisch vakmanschap, vertrouwd met de diverse nationale stijlen en met al enige ervaring op
muziekdramatisch gebied, trok de 21-jarige Händel naar Italië. Dat
land gold toen als de bakermat van de nieuwste muziek, met profane
genres als de opera en de kamercantate en, op instrumentaal vlak, het
concerto grosso. Italië, en vooral Rome, was echter ook het centrum
van het katholieke geloof, dat muzikaal werd verkondigd in liturgische
composities in het Latijn (missen, psalmen en motetten) en het oratorium, in het Latijn of in de volkstaal. Händel componeerde in Rome profane en geestelijke werken voor kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
en voor wereldlijke mecenassen, die hem met open armen ontvingen.
De religieuze verschillen waren blijkbaar geen probleem. Zijn werk uit
de Italiaanse jaren getuigt van een voldragen meesterschap over alle
muzikale middelen, waarbij een aspect dadelijk in het oog springt: de
emotionele intensiteit van zijn muziek, zonder twijfel een van zijn sterkste troeven.

De cantate La Lucrezia
Deze dramatische cantate voor sopraan en b.c., gebaseerd op een
episode uit Livius’ Ab urbe condita, is een monoloog van de patriciërsdochter Lucrezia. Zij besluit tot zelfdoding over te gaan nadat
zij verkracht werd door de zoon van Tarquinius Superbus, de laatste
Romeinse koning (regering 534-510 v. Chr.).
In dit werk doorbreekt Händel de gebruikelijke regelmatige afwisseling recitatief (R) – aria (A) in functie van de dramatische climax:
de toenemende ontreddering en wanhoop van Lucrezia tot aan haar
zelfmoord. Na twee R-A-paren schakelt Händel over op een constant
wisselende, onvoorspelbare opeenvolging van recitatief en arioso:
Recitatief O numi eterni: Lucrezia roept de goden aan Tarquinius te
straffen
Aria Già superbo: klacht van Lucrezia
Rec. Ma voi forse: onzekerheid van Lucrezia over het optreden van de
goden
Aria I suolo che preme: woede van Lucrezia
Rec. – Arioso – Rec. – Arioso - Rec. – Arioso Ah! Che ancor nell’ abisso:
zelfmoordscène met sterk uiteenlopende, snel op elkaar volgende emoties (wanhoop, verdriet, opstandigheid, berusting, woede, wraak…)
De muziek staat volledig in dienst van het wanhoopsdrama. De vocale
lijnen van de recitatieven zijn onregelmatig en hoekig, vol dissonante
intervallen en onelegante sprongen, onderbroken door plotse pauzen
en gekruid met scherpe, schrijnende harmonieën. Zelfs in de aria’s is
er nauwelijks sprake van de vaak zo kenmerkende symmetrie in de
frasenopbouw.

De vele cantates uit die jaren zijn meestal geschreven op pastorale
teksten van de leden van de Arcadische Academie, voor een beperkte
bezetting van sopraan en b.c., en bestemd voor private uitvoering in
beperkte kring. In dit intieme genre, dat doorgaans slechts enkele recitatieven en aria’s bevat, kreeg hij de kans volop te experimenteren.
Dat deed hij onder meer met instrumentale kleuren in de werken voor
een uitgebreider bezetting. In enkele meer dramatische cantates, op
historische of mythologische thema’s, kon hij zijn talent voor karakterisering, vooral van tragische figuren, volop uitproberen.
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Psalm Dixit Dominus, voor vijfstemmig koor, vijf solisten
(sopraan I en II, alt, tenor, bas), vijfstemmige strijkers en b.c.
Dixit Dominus: koor, soli: sopraan, alt, tenor, orkest
Virgam virtutis tuae: alt, b.c.
Tecum principium: sopraan, orkest
Juravit Dominus: koor, orkest
Tu es sacerdos: koor, orkest
Dominus a dextris tuis: vijf solisten, koor, orkest
De torrente in via bibet: sopraan I en II, koor van tenoren en bassen, orkest
Gloria Patri et Filio: koor, orkest
Enkele voorbeelden van detailuitbeelding:
sede a dextris meis: (‘ga zitten aan mijn rechterhand’): nadrukkelijk melisme op de imperatief ‘sede’ – idem op ‘in splendoribus’ (‘schittering’)
donec ponam inimicos tuos’ (‘ik leg uw vijanden aan uw voeten’): korte, ‘gehakte’ noten, ‘battaglia’-effecten - ook op implebit ruinas (‘hij
overdekt het land met rampen’)
in die irae suae (‘op de dag van zijn woede’): dissonanten op ‘irae’
conquassabit capita (‘hij verplettert de hoofden’): herhaalde noten,
als hamerslagen, soms met pauzen tussen elke lettergreep.
Ook de tempoaanduidingen, die vaak teruggaan op aanwijzingen voor
de weergave van affecten, staan in dienst van de tekstuitdrukking:
grave (ernstig, plechtig = traag) op Juravit Dominus (‘De Heer heeft
gezworen’) – allegro (vreugdig = snel) op et non poenitebit (‘en hij
heeft er geen spijt van’).

In de psalmen voor de vesperliturgie verklankt Händel de sterk emotioneel geladen teksten bijzonder expressief door veel details nadrukkelijk te accentueren. Zijn aanpak is heel gevarieerd: solo- en koorfragmenten wisselen elkaar af, waarbij de instrumenten, onder invloed
van het concerto grosso, vaak concertant optreden. Citaten uit de
gregoriaanse psalmtoon combineert Händel meesterlijk met virtuoze
koorpassages.

De twee Italiaanse oratoria, Il trionfo del Tempo e del Disinganno (1707)
en La Resurrezione (1708), leunen stilistisch aan bij de opera, met overwegend solistische nummers, zonder koor. Zij vormden een perfecte
ersatz voor het ontbreken van een operatheater in Rome. Dat theater vond Händel dan wel in Florence en Venetië, waar hij met succes
zijn eerste stappen op de Italiaanse operascène waagde. De Italiaanse opera was gebonden aan een sterk gestandaardiseerde vorm, die
Händel ook grotendeels overnam. De thematiek is vaak ontleend aan
klassieke onderwerpen. Het gaat dan vooral om de Romeinse geschiedenis (Agrippina). Recitatieven, vaak dialogen, stuwen de actie voort.
Aria’s staan in voor reflectie en het muzikaal uitdiepen van bepaalde affecten, meestal een per aria, soms twee wanneer het middendeel contrasteert (verdriet, klacht, vreugde, woede, wraak, wanhoop…). Een
populair ariatype is de ‘similearia’. Die is gemaakt op basis van een vergelijking (bijvoorbeeld de storm op zee = de storm in het hart). De kern
van de opera, meestal in drie bedrijven, is de da capoaria, opgebouwd
volgens het symmetrische schema ABA, dat de solisten, toen vooral
de castraatstemmen, de gelegenheid gaf zowel technisch als expressief te schitteren. Het slot van de aria ging meestal gepaard met een
‘exit’ van de zanger, waarna een ander personage, dat al op de scène
was of opkwam, aan de beurt kwam. Hoe belangrijker het personage
binnen het verhaal, hoe meer aria’s het te zingen had. In de opeenvolging van de aria’s werd gestreefd naar emotionele contrasten; uitzonderlijk volgden twee aria’s op elkaar die hetzelfde affect vertolkten of
voor eenzelfde personage bestemd waren. Ensembles en koren waren
zeldzaam. Doorgaans stond aan het slot, gebruikelijk een happy end,
een ‘coro’ voor de gezamenlijke groep van solisten. Het aandeel van
de instrumenten, in wisselende, vaak kleurrijke combinaties van strijkers en blazers, was essentieel: naast zelfstandige fragmenten voor het
instrumentale ensemble (ouverture, ‘sinfonia’) concerteren de instrumenten in de aria’s met de vocale solisten. Een inleidend instrumentaal
ritornello bepaalde doorgaans het affect van de aria alvorens de zangstem inzette. De keuze van het instrumentarium kon bepaald zijn door
het affect, zoals de intieme klank van de dwarsfluit voor klachten. De
recitatieven waren overwegend ‘semplice’, alleen met b.c., of, in een
sterk dramatische context ‘accompagnato’ (met orkest). De kracht van
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Händel als componist van muzikale drama’s ligt echter niet alleen in de
sterke intensiteit van zijn aria’s, maar vooral ook in zijn bedrevenheid
om beklijvende en uiterst gevarieerde karakters, tragische én komische, op het toneel te zetten, die oprechte gevoelens vertolken, die
interageren en die als personages evolueren. Bovendien slaagt hij erin
om de losse elementen van de opera tot uitgebreide muzikale en dramatische entiteiten samen te smeden. Met Agrippina leverde Händel
zijn eerste meesterstuk af op het gebied van het muziektheater.

Na een kort intermezzo in Hannover vestigde Händel zich definitief in
Londen. Daar was hij ongeveer veertig jaar actief als componist. In die
periode zijn twee grote fasen te onderscheiden: dertig jaar Italiaanse
opera seria (1712-1741) en veertien jaar Engels oratorium (1738-1751),
met overlapping van enkele jaren waarin de laatste opera’s ontstonden. Tussendoor, meestal als muziek voor specifieke gelegenheden,
componeerde hij Engelse lofzangen, oden en anthems. Die waren
overwegend ter verheerlijking van het koningshuis tijdens de anglicaanse liturgie. Tot de instrumentale werken behoren, naast de gelegenheidscomposities Water Music en Music for the Royal Fireworks,
orgelconcerti, die Händel componeerde binnen het kader van de oratoriumuitvoeringen, twee reeksen concerti grossi (opus 3 en opus 6),
kamermuziek voor diverse bezetting (solosonates voor viool, hobo,
traverso of blokfluit, en triosonates) en solistische klaviermuziek (onder
meer suites voor klavecimbel).

Opera
Terwijl Agrippina was gecomponeerd op een originele tekst, die speciaal voor hem werd geschreven, koos Händel voor de meeste van zijn
Londense opera’s voor adaptaties van bestaande, vaak zeventiendeeeuwse Venetiaanse libretto’s. Die werden aangepast door beslagen
auteurs als Giacomo Rossi, Nicola Haym en Paolo Rolli. Händel verkoos
oudere libretto’s in plaats van het elders populaire, meer rationalistische
type van auteurs als Apostolo Zeno en Pietro Metastasio. Dat deed hij
omwille van de meer ‘romantische’ inhoud, met magische en demonische figuren, sprookjesachtige taferelen en geregeld een flinke dosis
groteske humor. Dit soort libretto’s schiep talrijke mogelijkheden voor
scenische effecten, die Händel in zijn muziek incalculeerde, want het
doek viel pas op het einde van de opera en niet tussen de bedrijven door.
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Faustina en Senesino, twee sterzangers met wie Händel in Londen werkte. Pentekening van Marco Ricci

Naast ‘toveropera’s’ schreef hij echter ook ‘heldenopera’s’ op klassieke historische thema’s, zij het ook meestal op bestaande, aangepaste
libretto’s.

extreem virtuoze hoogstandjes, waarin de demonstratie van techniek
vaak in dienst staat van de emotionele expressie (bij woede- of wraakaria’s), gaan hand in hand met volks aandoende, liedachtige aria’s in een
langzaam tempo, waarin hij met een minimum aan middelen - maar
met een bedrieglijke eenvoud - een maximum aan zeggingskracht bereikt (bijvoorbeeld in lamentoaria’s).

Librettotypes

Enkele ariatypes
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Pastorale, onder meer gebaseerd op Giovanni Battista Guarini’s Il
pastor fido: Atalanta, Il pastor fido
Romantische toveropera, onder meer op thema’s uit avontuurlijke epen uit de renaissance (Torquato Tasso, Gerusalemme liberata
en Ludovico Ariosto, Orlando furioso): Rinaldo, Amadigi, Orlando,
Ariodante, Alcina
Heldenopera, een (pseudo-)historisch drama, meestal op een thema
uit de Romeinse oudheid of de middeleeuwen: Radamisto, Giulio
Cesare in Egitto, Alessandro, Arminio, Ezio, Ottone, Riccardo primo,
Rodelinda, Scipione, Tamerlano, Tolomeo
Antieke mythologische thema’s: Arianna in Creta, Admeto, Deidamia, Teseo
Tragikomisch: Flavio, Partenope, Serse

Al was de centrale intrige overwegend geconcentreerd op het conflict
tussen individuele vrijheid (de liefde) en sociale verantwoordelijkheid
(de staatsplicht), de variaties op dit thema waren eindeloos. Ze boden
ook genoeg kansen om rond een vertrouwde kern personages te creëren die voor de componist telkens weer een uitdaging betekenden
om mensen van vlees en bloed muzikaal te portretteren. Binnen deze
veelzijdigheid zette Händel karakters neer van een verbazingwekkende
variëteit, van tragische en heroïsche figuren tot komische individuen,
die vaak binnen een opera een boeiende psychologische ontwikkeling doormaken (zoals Cleopatra in Giulio Cesare). Het centrale vehikel
voor de scenische representatie van de figuren was uiteraard de aria,
Händels krachtigste wapen. Hij wist de aria als geen ander flexibel te
hanteren in functie van de dramatische context, de emotionele toestand van de personages en, niet in het minst, de vocaaltechnische mogelijkheden en de artistieke eisen van de beschikbare cast. Complexe,

Lamento: Rinaldo, Lascia ch’io pianga (Largo). Almirena, de toekomstige bruid van Rinaldo, beklaagt in de gevangenis haar lot.
Händel maakt doeltreffend gebruik van de eenvoudigste compositietechnieken die nog steeds geldig zijn in de populaire muziek. De
begeleiding van de strijkers fungeert als harmonische steun voor de
zangstem, die haar direct aansprekende, liedachtige melodie ontplooit
in symmetrisch opgebouwde, herhaalde, korte frasen van telkens twee
maten. De melodie ontleent onder meer haar spankracht aan het uitstellen van het eerste rustpunt, de grondtoon fa, tot de achtste maat,
op het einde van de zin ‘Lascia, ch’io pianga / mia cruda sorte / e che
sospiri / la libertà.’ Zoals vaak begint dit lamento onmiddellijk met
de zangstem, zonder instrumentale inleiding (cf. ook Cleopatra, Piangero, in Giulio Cesare).
Vreugdearia: Ariodante, Dopo notte (andante), als ‘similearia’.
Vreugdezang van Ariodante.
A. Na de duisternis van de nacht breekt de zon door en zij vervult het
hart met vreugde.
B. Mentre in orrida tempesta: de dreiging van de storm is voorbij en
het schip is de veilige haven binnen.
De opgewondenheid van Ariodante komt tot uiting in de botsende ritmiek van de overvloedige syncopen. Het toppunt zijn de weelderige
melismen op ‘gioia’ (vreugde). Ook andere kernwoorden worden illustratief met exuberante melismen bedacht (‘splende’ en ‘vago’) (‘de
zon schijnt stralend’). Het B-deel is, zoals gebruikelijk, beknopter.
Met deze briljante aria, de laatste solo van Ariodante, stal de castraat
Carestini de show tijdens de première.
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Wraakaria: Giulio Cesare, Al lampo dell’ armi (allegro).
In een bijzonder krijgshaftige aria neemt Caesar het besluit weerstand
te bieden tegen de bende van Tolomeo. Opzwepende figuren in de
violen, die door de agressieve herhaalde noten klinken als oorlogszuchtige trompetsignalen, bepalen de sfeer van woede en haat. In een
bijzonder opgewonden zangstijl vertolkt Caesar zijn wraakgevoelens.
Dat gebeurt met korte noten die enkele keren uitvloeien in virtuoze
hoogstandjes. De aria mondt uit in een kordate gezamenlijke uitroep
van de vijanden: ‘Mora, Cesare mora!’ (‘Dood aan Caesar’).

Händel exploiteert optimaal een erg gevarieerd instrumentarium, met
zowel illustratieve als dramatische intenties, zowel als uiterlijke toonschildering (bijvoorbeeld als imitatie van de natuur, de viool en de fluit
voor de nabootsing van vogels, de hoorn voor jachttaferelen) als om
bepaalde zielstoestanden op te roepen of te intensifiëren (bijvoorbeeld
de donkere klank van de fagot bij uitbarstingen van wanhoop). Dat
Händel niet zelden tegen de sterk verankerde conventies van de opera inging, pleit voor zijn dramatisch genie. Hoewel de solistische aria
primeerde, laste hij af en toe een ensemble in (duet, trio of kwartet).
Dat deed hij vooral in functie van de confrontatie van tegengestelde
karakters of de weergave van uiteenlopende emoties. Ook doorbrak
hij frequent de schematische opeenvolging recitatief – aria of stoorde
hij zich niet aan het structurele principe van de da capoaria, wanneer
de dramatische context dit vereiste. Zijn accompagnatorecitatieven,
die hij opspaarde voor extreem emotionele situaties, behoren tot de
meest onvergetelijke momenten uit zijn opera’s.

Muzikale karaktertypering van Cleopatra in de opera
Giulio Cesare in Egitto
Julius Caesar (Cesare) valt Egypte binnen en wordt er geconfronteerd
met koning Ptolomeus (Tolomeo) en zijn rivaliserende zuster Cleopatra,
op wie hij verliefd wordt.
Cleopatra’s karakter evolueert doorheen haar aria’s van een spotzieke,
machtsgeile zuster van Tolomeo via een zelfzekere, sensuele verleidster naar een oprecht liefhebbende vrouw met haar angst, verdriet en
vreugde.
Non disperar (strijkers): ondeugende spotaria. Zij spot met haar broer
Tolomeo: ‘regeren kan je niet, een liefje vinden misschien wel’ (allegro,
ma non troppo).
Tutto puo donna (strijkers, hobo): zelfverzekerd zingt zij haar geloof
uit in de kracht van haar sensuele uitstraling (allegro).
Tu la mia stella sei (violen): zij is hoopvol over het welslagen van haar
liefdesplannen (allegro, ma non troppo).
V’adoro pupille (strijkers en ensemble op de scène: hobo, viola da
gamba, theorbe, harp, fagot): verleidingsaria (largo).
Venere bella (violen): dansaria (menuet), ondeugend en speels bezingt
zij haar succes, met de hulp van Venus (allegro).
Se pietà di me (strijkers, fagotten): wanhoopsaria nadat Caesar is verraden en gevlucht (largo).
Piangero la sorte mia: Cleopatra is gevangengenomen door de aanhangers van Tolomeo: klacht en woede – A (violen, traverso): lamento
(langzaam, geen tempo-aanduiding) – B (violen, cellosolo): woede en
wraak (allegro) – A: herhaling lamento.
Da tempeste il legno infranto (violen): vreugdearia na haar redding
door Caesar, die de troepen van Tolomeo heeft overwonnen (allegro).
Symbolisch gebruik van instrumenten:
Het verleidelijke, coloristische ensemble op de scène in de aria V’adoro
pupille refereert aan de geneugten van een liefdesparadijs. De traverso
in het A-gedeelte van Piangero symboliseert verdriet. In Caesars ‘similearia’ Va tacito e nascosto, waarin wie zijn doel wil bereiken wordt
vergeleken met de omzichtige jager, voegt Händel een concerterende
hoorn toe als verwijzing naar de jacht.
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Oratorium
Dat Händel na dertig jaar intense opera-activiteit het genre definitief de
rug toekeerde en zich voortaan hoofdzakelijk toelegde op het Engelse
oratorium was te wijten aan meerdere factoren. De Italiaanse opera
was tenslotte een importartikel in een vreemde taal die de meesten
niet begrepen. Maatschappelijk was opera ook verbonden met de hogere standen: de vorst en de adel. Het succes bij het publiek had hij
jarenlang vooral te danken aan het optreden van beroemde sterren
(vooral castraten en sopranen), aan wie fenomenale sommen werden
uitbetaald, maar die dankzij hun onderlinge, vaak moordende concurrentie, leven in de brouwerij brachten. Succesvolle opera’s componeren was dan ook een delicate evenwichtsoefening tussen artistieke
integriteit en tegemoetkoming aan de smaak van een veeleisend publiek, dat (ook) uit was op spektakel. Rond 1740 was de glorietijd van
de Italiaanse opera echter voorbij. Intussen was Händels interesse, met
succes overigens, al opgeschoven naar een ander genre waarmee zijn
naam en faam onafscheidelijk blijft verbonden: het Engelse oratorium,
zijn eigen creatie. Enerzijds waren de verschuivingen op vele gebieden
ingrijpend: geen vreemde, maar de eigen taal, een gevarieerder publiek (meer burgerij), een andere, overwegend religieus geïnspireerde
thematiek (vooral bijbelse onderwerpen) en een gewijzigde dramaturgie (geen scenische voorstelling). Anderzijds liggen Händels oratoria
volledig in het verlengde van zijn opera’s. De artistieke middelen blijven dezelfde. Ook het oratorium is structureel gebaseerd op de opeenvolging van recitatieven (semplice en accompagnato) en aria’s. Zoals de opera’s zijn het, op enkele uitzonderingen na, muzikale drama’s
op een libretto (niet op een bijbeltekst), waarin individuen, soms ook
volkeren, in conflictsituaties zijn geplaatst. Nog al te vaak wordt vergeten dat Händels oratoria bestemd waren voor het theater. Zij zijn geen
‘kerkmuziek’ of zijn evenmin bedoeld voor de liturgische diensten, zoals Bachs passies en oratoria. Händel betitelde ze soms – terecht – als
‘sacred drama’. De nog wijdverspreide, verkeerde visie over Händels
oratoria heeft wellicht te maken met het duurzame succes van een
werk, met name Messiah. Binnen Händels productie is Messiah echter
een uitzondering, want niet echt representatief: het is niet opgevat als

een muzikaal drama op een verhalend libretto, maar eerder reflexief en
contemplatief op een tekst die uitsluitend bestaat uit bijbelfragmenten
(het enige narratieve deel is de geboorte van Christus).
De niet-scenische dramaturgie van het oratorium kon de componist
ervaren als een tekort of als een uitdaging. Voor Händel, met zijn jarenlange ervaring als operacomponist, was het alleszins een stimulerende
uitdaging. De muziek zelf moest bij gebrek aan een sterk visuele impact van de uitvoering eigenlijk nog krachtiger en expressiever zijn dan
in een scenische context. Aangezien hij niet gebonden was aan de conventies van de opera, kon hij zich heel wat vrijheden permitteren die de
dramatiek ten goede kwamen. Geen scenische voorstelling betekende
geen noodzaak aan een ‘exit’ van de zanger na een aria. Die hoefde
dan ook minder afgestemd zijn op virtuoos vertoon, en moest dus ook
niet noodzakelijk voldoen aan de eis van een da capo, die soms een
remmende factor kon zijn voor de afwikkeling van het drama. In functie
van een verregaande dramatisering van het verhaal kreeg vooral het
koor een centrale rol, als commentator (zoals in de Griekse tragedie)
of ook als agerend ‘personage’, dat actief bijdroeg tot de afwikkeling van het verhaal, in tegenstelling tot het eigentijdse, overwegend
solistische bezette Italiaanse oratorium. Een dankbare inspiratiebron
voor zijn koren was, naast de hem uit zijn jeugd vertrouwde traditie van
de Duitse protestantse cantate en passie, de anglicaanse kerkmuziek
(cf. infra). Een van de opvallendste kwaliteiten van Händels oratoria is
ongetwijfeld de stilistische veelzijdigheid van de koren. Binnen een en
hetzelfde koorfragment komen frequent diverse stijlen en technieken
aan bod, zoals in het ‘Halleluja’ uit Messiah. Contrapuntische verwerking van thema’s, naar Duits en Engels model, gaat hand in hand met
meer op Italië georiënteerde homofone koordeclamatie, vaak met monumentale allures.

103
102

Stijl en genres Engeland

Messiah: Halleluja
Het overbekende Halleluja uit Messiah illustreert uitstekend Händels
gevarieerde koorstijl in zijn oratoria. De tekst bestaat uit vijf fragmenten:
1. Halleluja,
2. For the Lord omnipotent reigneth
3. The kingdom of this world is become the kingdom of our
Lord and of his Christ
4. And he shall reign forever and ever
5. King of Kings and Lord of Lords.
Een korte orkestrale inleiding voor de strijkers introduceert het krachtige ritmische (1) ‘Halleluja’-motief, dat het koor met herhaalde uitroepen in akkoordische declamatie uitgalmt. Deze kordate juichkreet (‘Lof
aan de Heer’) komt heel het stuk door als een nadrukkelijk refrein terug.
De declamatorische schrijfwijze houdt Händel aan op (2) For the Lord
omnipotent reigneth, gevolgd door het ‘Halleluja’-refrein. Trompetten
en pauken verlenen extra glans aan deze ‘koninklijke’ jubelzang. De lofzang wordt geïntensifieerd door de contrapuntische combinatie van (1)
en (2): Händel laat het ‘Halleluja’ samenklinken met For the Lord…,
waardoor hij de onlosmakelijke samenhang tussen beide ideeën accentueert: ‘Laat ons Gods lof zingen, want hij regeert als de almachtige.’
Volgt fragment (3), aanvankelijk als een verstild lied, daarna, op ‘kingdom of our Lord’, triomfantelijk (met de trompetten, het ‘koninklijke’
instrument).
Fragment (4) sluit hierbij aan, andermaal met een wisseling van stijl:
declamatie maakt weer plaats voor contrapunt op And he shall reign forever and ever. Het imitatief contrapunt, met achtereenvolgende inzetten van alle stemmen, staat symbool voor de oneindigheid (‘for ever’).

Met veel zin voor dramatiek construeert Händel op fragment (5) een
grandioze climax: op King of Kings and Lord of Lords stijgt de bovenstem van de laagste naar de hoogste regionen, met lang aangehouden,
de duurzaamheid suggererende, tonen op ‘Kings’ en ‘Lords’. De lage
stemmen ‘ondersteunen’ deze gedachte met ritmisch gedeclameerde
herhalingen van ‘for ever’ en ‘Halleluja’. De fragmenten (4) en (5) worden herhaald in de meer directe taal van de akkoordische declamatie,
versterkt door een orkestraal tutti. Het monumentale sloteffect is voorbehouden voor een vijfvoudige herhaling van het refrein ‘Halleluja’.
Kenmerkend is de afwisseling tussen de twee extreme technieken: homofone declamatie en imitatief contrapunt, die in het ‘Halleluja’ perfect gedoseerd zijn, met een maximum aan uitdrukkingskracht.

Afgezien van het feit dat de bekende bijbelverhalen en de volkstaal
in Händels voordeel speelden, ontleenden zijn oratoria eveneens hun
succes aan patriottische associaties: het volk van Israël dat in een aantal
van zijn oratoria als protagonist optrad, stond model voor het Engelse
volk dat zich uitverkoren achtte, des te meer omdat de anglicaanse
kerk een staatskerk was. Het genre paste dan ook uitstekend in de
politieke context, als verheerlijking van het koningshuis of legitimatie
van het gezag (zoals tegenover katholieke troonpretendenten). Het
oratorium was een ideaal medium om een hoogstaande esthetische
ervaring te koppelen aan een stichtend verhaal, waarvan de moraal of
zelfs de religieuze boodschap des te sterker aanwezig was naarmate
de handeling beperkter was (of zelfs ontbrak) en minder of helemaal
niet aanleunde bij de opera (zoals in Messiah). Ook in enkele oratoria
op mythologische thema’s – Händel noemde ze toepasselijk ‘musical
drama’ – ligt de moraal van het verhaal er dik op (gelukkig niet ten
koste van de kwaliteit van de muziek): de hybris die de mens onherroepelijk ten val brengt in Semele en de vernietigende kracht van de
jaloezie in Hercules. De librettisten van zijn oratoria waren anglicaanse
geestelijken, zoals Thomas Morell (Judas Maccabaeus, Jeptha) of wereldlijke auteurs, zoals Samuel Humphreys (Deborah, Athalia), Newburgh
Hamilton (Samson) en Charles Jennens (Saul, Messiah en Belshazzar),
die onder meer ook toneelwerken van Shakespeare uitgaf.
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Recitativo accompagnato: oratorium Jephta: Deeper and
deeper still
Jephta, die na een felle strijd tegen de vijanden van Israël, God had beloofd de eerste persoon te offeren die hem bij zijn thuiskomst tegemoet
zou komen, brengt in een extreem dramatisch accompagnatorecitatief
uiting aan zijn diepste wanhoop, wanneer die persoon zijn eigen dochter blijkt te zijn. De tussenkomsten van de strijkers, die variëren van
lang aangehouden akkoorden over snel herhaalde noten tot krachtige
akkoorden, intensifiëren de constant wisselende gevoelens van Jephta:
verdriet, opstandigheid, berusting, wanhoop, vaderliefde, radeloosheid… (de laatste woorden zijn: ‘I can no more’). Aansluitend volgt
het commentariërend koor: How dark o Lord are thy decrees (‘Hoe
ondoorgrondelijk, Heer, zijn uw raadsbesluiten’), een van de indrukwekkendste bladzijden die Händel schreef. De vertwijfelde vraag van
de gelovige wordt verklankt als een langzame mars, die in de strijkers
aarzelend op gang komt.

Liturgische muziek
Het koor is uiteraard prominent aanwezig in Händels anglicaanse kerkmuziek: lofzangen (‘canticles’) en anthems. Daartoe behoren de Te Deums
(‘Utrecht’, ‘Chandos’, ‘Caroline’ en ‘Dettingen’), de elf Chandos anthems,
de vier Coronation anthems, de Funeral anthem for Queen Caroline
en enkele andere gelijkaardige composities. De bezetting is afhankelijk van de aard van het werk en de gelegenheid waarvoor het werd
gecomponeerd. Feestelijke composities voor het koningshuis, zoals
enkele van de Te Deums en de Coronation anthems zijn eerder monumentaal van karakter, met koor, vocale solisten en een instrumentale
bezetting van strijkers, aangevuld met houtblazers en vooral met de
‘koninklijke’ trompetten (plus pauken). Voor de muzikale zettingen van
het Te Deum stond een gelijkaardige compositie van Henry Purcell uit
1694 model: de koorstijl is overwegend declamatorisch, de trompetten
zijn opvallend actief en solopassages alterneren met koorgedeelten.

Händels eerste Te Deum, voor de Vrede van Utrecht in 1713, werd een
nieuwe standaard voor de Engelse kerkmuziek: de solistische partijen
zijn in navolging van de opera-aria veel meer ontwikkeld en de koren
gevarieerder en uitgebreider. De anthems voor de kroningsceremonie
in Westminster Abbey in 1727 vormen vanzelfsprekend het hoogtepunt van Händels grootse ceremoniële muziek. Het meest imposante
effect bereikt hij wellicht in het majestueuze Zadok the priest, al ontbreken in deze anthems ook de intieme momenten niet.

Coronation anthem Zadok the priest
Zadok the priest staat bekend als het typevoorbeeld van Händels monumentale ceremoniële muziek voor het koningshuis. De bezetting is
voor een zevenstemmig koor, strijkorkest, twee hobo’s, twee fagotten,
drie trompetten, pauken en basso continuo. De orkestrale inleiding,
gebaseerd op een constant herhaald opstijgend motiefje, klinkt als het
naderen van een majestueuze stoet. Vanuit een pianissimo groeit een
crescendo dat uitmondt in een fortissimo op de eerste woorden, die
extra glans krijgen door de toevoeging van trompetten en pauken.
Het plechtstatige marsritme maakt plaats voor een vreugdedans in
driekwartsmaat op ‘And all the people rejoice.’ Händel spaart de
grootse slotclimax op voor de uitroepen ‘God save the King, long live
the King, Amen, Alleluja’ die weergalmen in een snedig ritme, in combinatie met weelderige melismen op ‘Amen’.

Bescheidener van opzet zijn de Chandos anthems, die bedoeld waren
voor private uitvoering in de kerk van James Brydges. Zij zijn geschreven voor een ensemble van enkele solisten, een klein, wellicht solistisch
bezet ‘koor’, enkele strijkers (zonder altviolen), hobo, fagot en orgel.
Ondanks de beperkingen weet Händel een maximum aan contrast en
variatie in te bouwen, zowel in de ensembles als in de solodelen, die
variëren van contrapuntische en homofone koorfragmenten tot virtuoze soloaria’s. Ook het bescheiden instrumentarium wordt effectief
ingezet.
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Een uitzonderlijk werk, uniek in zijn genre, is de Funeral anthem voor
de dood van koningin Caroline in 1737. Het is volledig gecomponeerd
voor koor (een zogenaamd ‘full anthem’), met hobo’s, fagotten en strijkers. Hoewel het op Engelse tekst geschreven is, refereert Händel enkele malen aan Duitse koraalmelodieën. Wellicht inspireerden de gemeenschappelijke Duitse afkomst van de koningin en hemzelf tot deze
hulde aan de eigen nationale muzikale traditie.

Händels enige passiemuziek is het Duitse oratorium Der für die Sünde
der Welt gemarterte und sterbende Jesus. Die staat ook bekend als
de ‘Brockes-Passion’ naar de tekstdichter van dit populaire libretto,
Barthold Heinrich Brockes. Deze passie volgt het toen in Duitsland,
vooral in Hamburg populaire type van het ‘passie-oratorium’. Daarbij
werd het bijbelse lijdensverhaal van Christus in dichtvorm herschreven,
vooral in functie van een verhoogde emotionaliteit. Ondanks de mogelijkheden tot dramatiek, zoals in de massakoren, prefereert Händel
in dit werk een uitwerking die eerder gericht is op contemplatie, zodat
de volle nadruk ligt op de aria’s, onder meer van de commentariërende
allegorische figuur ‘Tochter Zion’.

Funeral anthem for Queen Caroline
De begrafenismuziek voor de koningin bestaat uit een inleidende instrumentale ‘Symphony’ en dertien koorfragmenten, op teksten uit het
Oude Testament. Plechtstatige koren wisselen af met meer meditatieve
passages en de stijl varieert tussen akkoorddeclamatie en complex contrapunt. Händel combineert de stijl van de ceremoniële anthem met de
traditie van het Duitse protestantse koraal.
In het eerste koor citeert hij op de beginwoorden ‘The ways of Zion do
mourn’ de melodie van het Duitse koraal ‘Herr Jesu Christ, du höchster
Gut’ als een cantus firmus in brede notenwaarden. Opvallend zijn het
nabootsende ‘zuchtmotief’ op ‘sigh’ (telkens één noot, onderbroken
door een pauze), een klassiek procedé voor de weergave van de zucht,
en het al even mimetische dalende interval na ‘and hang down their
heads’ op de slotwoorden, ‘to the ground.’
In het koor ‘She deliver’d the poor that cried’ verschijnt op de woorden
‘Kindness, meekness and comfort were in her tongue’ de koraalmelodie ‘Du Friedefurst, Herr Jesu Christ.’
Een laatste opvallende referentie aan de Duitse muziek is een fragment
uit het populaire polyfone begrafenismotet Ecce quomodo moritur justus van de zestiende-eeuwse componist Jacob Handl (1550-1591), een
naamgenoot die ook bekend is onder zijn Latijnse naam Jacobus Gallus. Händel plaatst het op de woorden ‘but their name liveth evermore’
in het koor ‘Their bodies are burried in peace’.

Instrumentale muziek voor het theater
Heel wat van Händels orkestmuziek is verankerd in zijn composities
voor het theater. In de opera’s en oratoria komen veel instrumentale
delen voor. Vooreerst de ouverture, die doorgaans van het Franse type
is. Na een marsachtige inzet met het typische gepunte ritme volgt een
snel, overwegend fugatisch fragment, dat soms afsluit met een terugkeer naar het aanvangsritme. Händel breidt de ouverture meestal uit
met een toegevoegde dans (bijvoorbeeld een menuet). Muzikaal staat
de ouverture los van het werk dat volgt. Toch zet hij soms al een stap in
de richting van een zeker verband, bijvoorbeeld in Giulio Cesare, waar
in het toegevoegde menuet het beginkoor is ingelast. Maar aan een
programmatische ouverture of een inleiding waaruit thema’s van de
opera of het oratorium zijn verwerkt, is hij nog niet toe (in tegenstelling
tot zijn Franse tijdgenoot Jean-Philippe Rameau). Italiaanse invloed is
merkbaar in de Franse ouvertures wanneer de violen in het fugatische
deel soms concerterend optreden met typisch Italiaanse virtuoze figuraties. Binnen deze stereotiepe ouverturevorm slaagt Händel erin de
bezetting, het thematische materiaal en het emotionele spectrum sterk
te variëren. Naast de ouverture last Händel in zijn theaterwerken geregeld een instrumentaal deel in, met descriptieve, sfeerscheppende of
strikt scenisch-dramatische intenties.
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Instrumentale delen in de opera Ariodante
Het thema van de opera is de liefde tussen prins Ariodante en prinses
Ginevra, die door rivalen wordt bedreigd.
Ouverture:
Franse ouverture, met toegevoegde dans (Gavotte).
Eerste bedrijf:
Scène 13 (slotscène). Sinfonia: een larghetto in 6/8 roept de pastorale
sfeer op van een ‘valle deliziosa’ (‘een lieflijk dal’). Deze liefdesscène
tussen Ariodante en Ginevra eindigt met een ballet van nimfen, herders en herderinnen: Ballo (Gavotte – Musette I en II – Allegro).
Tweede bedrijf:
Scène 1. Sinfonia: ‘Notte con lume di luna’: het opkomen van de maan.
Scène 10 (slotscène): Ballo (ballet van ‘Songes agréables’ en ‘Songes funestes’): droomscène, ballet-pantomime, tijdens de slaap van Ginevra.
Derde bedrijf:
Scène 6: Sinfonia: uitdaging tot een duel.
Scène 11: Sinfonia: triomf bij de bevrijding van Ginevra uit de gevangenis.
Scène 12: Gavotte– Rondeau: vreugdedansen bij het ‘happy end’.

Concerto en suite
Ook Händels concerti staan niet los van zijn theaterproducties. De zes
concerti grossi, die in 1734 door Walsh in Londen werden gepubliceerd
als opus 3 – mogelijk zonder medewerking van de componist – zijn
grotendeels samengesteld als een eerder losse verzameling van bestaande delen uit vroegere werken. De bezetting is overwegend voor
strijkers en twee hobo’s (vandaar dat ze ook bekend zijn als ‘hoboconcerti’). Het genre concerto werd toen vooral geassocieerd met twee
Italiaanse grootmeesters: Arcangelo Corelli en Antonio Vivaldi. De opbouw van Corelli’s concerti is erg variabel, met een wisselend aantal
delen, zonder vast schema. Dus niet zoals bij Vivaldi, die het concerto
standaardiseerde tot een symmetrische driedeligheid (snel - langzaam -

snel). Bij Corelli staat ook minder de solistische (viool)virtuositeit centraal dan bij Vivaldi, maar eerder het contrast tussen twee groepen:
het volledige (strijkers)ensemble (tutti of ripieno) afwisselend met een
groepje van drie solisten, twee violen en een cello (het concertino of
‘klein concerto’). Corelli concentreerde zich vooral op klankwisseling
tussen de twee groepen, bijvoorbeeld onder de vorm van echo (forte piano), of alleen op samenspel binnen de hele groep, zelfs zonder solistische passages.
Twee invloedrijke publicaties zagen het licht in Amsterdam in het begin
van Händels carrière in Londen: Vivaldi’s twaalf concerti opus 3 (L’estro
armonico) in 1711 en – postuum – Corelli’s twaalf concerti grossi opus 6
in 1714, een jaar na zijn dood. Händel modelleerde zijn concerti vooral
naar Corelli, met wie hij in Rome had samengewerkt, al is in sommige
werken ook Vivaldi’s concertotype aanwijsbaar. Zijn eigen opus 3 is een
hybridisch amalgaam van de meest uiteenlopende stukjes, waarvan
enkele mogelijk al dateren uit de Hannovertijd. Sommige delen zijn
Frans georiënteerd (ouverture, dansen), andere, met agogische aanduidingen (allegro, vivace, largo, andante…) zijn op en top Italiaans.
Homofone fragmenten wisselen af met fugatische delen. De diverse
invloeden en stijlen weet Händel handig te assimileren tot een persoonlijk idioom.
Een hoogtepunt in zijn oeuvre vormen zonder twijfel de reeks concerti
grossi voor strijkers uit 1739, waarvan hij de publicatie zelf zorgvuldig
voorbereidde. Hij gaf er het opusnummer 6 aan, ongetwijfeld als een
huldeblijk aan Corelli. Alles aan deze muziek getuigt van een onuitputtelijke inspiratie en een perfecte beheersing van het medium. Variatie
is een van de sterkste troeven. De fugadelen, pareltjes van contrapuntische arbeid, stralen een ongeëvenaarde lichtheid van toets uit. Dankzij
Händels zin voor fijnzinnige details verheft hij de dansen (polonaise,
allemande, menuet, gigue, een Engelse hornpipe) tot het niveau van
de abstracte delen. In de langzame delen zingt de viool een heerlijk
cantabile, in de snelle komt hij al eens virtuoos uit de hoek.
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Concerto grosso, opus 6, nr. 3, in mi klein
Het derde concerto grosso uit opus 6 is vijfdelig, met tempoaanduidingen en een gespecifieerde dans (polonaise).
1. Larghetto: een ernstig, ietwat donker cantabile, als een statige sarabande in een drieledige maat, met afwisselend tutti en concertino (twee
violen en cello), naar het model van Corelli.
2. Andante: fugatisch op een dubbelmotief in de twee vioolpartijen, in
de ‘geleerde stijl’, tutti.
3. Allegro: homofoon, met een ritmisch stuwende unisono-inzet, à la
Vivaldi, met enkele solistische tussenkomsten (vooral van de eerste viool van het concertino).
4. Polonaise, andante: zangerige, gestileerde dans in driekwartsmaat
met volkse inslag (‘doedelzakbas’ en eenvoudige, repetitieve melodische basis), met afwisseling tutti – solo.
5. Allegro, ma non troppo: snelle finale, met veel dialoog tussen het
concertino en het tutti.
De delen contrasteren onderling in tempo (langzaam, gematigd, snel),
in metrum (twee- of drieledig), in schrijfwijze (van akkoordisch tot
contrapuntisch), in de relatie tutti – soli (alleen tutti, dialoog tutti concertino, virtuoze solistische passages) en soms in tonaliteit (mi
klein – de polonaise staat in sol groot). Dat resulteert in een sterk wisselende affectuitdrukking.

Händel gaf zijn concerti grossi graag een plaats binnen de uitvoering
van zijn theaterwerken. Dit is nog meer het geval bij de orgelconcerti, die hij als een nieuwigheid tussen de bedrijven van zijn oratoria in
speelde. Hij bundelde er zelf een zestal in 1738 als opus 4. Postuum
verscheen nog een reeks van zes in 1761. Het zijn lichtvoetige werken
in drie of vier delen, waarin het orgel (zonder pedaal) eerder als een
klavecimbel wordt behandeld, niet als een instrument dat geëigend
was voor complexe, contrapuntische constructies, zoals bij Bach. De
functie van hun orgelmuziek was immers totaal verschillend: Bach componeerde voor de kerk, Händel als intermezzo voor het theater.

Tot Händels populairste instrumentale werken behoren de Water Music
en de Firework Music, bedoeld als extraverte muziek voor uitvoering
in openlucht. Zij bestaan uit suites naar Frans model: na een Franse
ouverture volgen een reeks dansen of dansachtige delen. Het is knap
geschreven muziek, attractief en zonder franjes, en binnen het genre
orkestsuite kwalitatief van een hoog niveau.

Water Music
Water Music is samengesteld uit drie suites van wisselende lengte, in
een verschillende toonaard en voor een variabele bezetting. Bij de strijkers is telkens een groep van blazers gevoegd: in Suite I in F twee
hobo’s en twee hoorns, in Suite II in D twee trompetten en twee hoorns,
in Suite III in G een traverso en een flauto piccolo.
De tweede suite is samengesteld als volgt:
1. Zonder tempoaanduiding, een soort mars, met veel dialoog tussen
de twee blazersduo’s.
2. Alla hornpipe: Engelse snelle volksdans, in drieledige maat, met de
kenmerkende syncopische ritmiek (kort - lang bij het begin van de
maat).
3. Minuet: de populairste Franse dans, in driekwartsmaat.
4. Lentement: een langzaam cantabile.
5. Bourrée: snelle Franse dans van volkse oorsprong, in tweeledige
maat.
Zoals het een suite voor uitvoering in openlucht en voor een groot publiek past, is de muzikale taal heel direct, qua schrijfwijze homofoon,
op basis van een regelmatige frasenopbouw (twee of vier maten), en
eigen aan de dans en aan de populaire muziek.
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Sonate voor viool en klavecimbel in A (HWV 361)
Vierdelige sonata da chiesa:

Kamermuziek en klaviermuziek
Als gevolg van nogal exclusieve aandacht voor Händels vocale en orkestrale muziek staat tot op heden zijn kamer- en klaviermuziek nog
enigszins in de schaduw. Nochtans bevat ook dit repertoire heerlijke
werken. De kamermuziek bestaat uit solo- en triosonates voor een vaak
uitwisselbare bezetting van de solo-instrumenten viool, hobo, traverso
of fluit. De meeste van die sonates volgen het Italiaanse, Corelliaanse,
vierdelige sonata da chiesa-type (langzaam - snel - langzaam - snel),
eventueel aangevuld met een dansdeel. Een aantal daarvan ontstond
als pedagogisch materiaal voor zijn muziekonderricht aan de Engelse
prinsessen. Een selectie verscheen in Londen: omstreeks 1730 twee
bundels - een met solosonates (als opus 1, HWV 359-373) en een met
triosonates (opus 2, HWV 386-391) - en in 1739 een verzameling triosonates (als opus 5, HWV 396-402). Lyrische melodische frasen, dansante
delen en improvisatorische, vaak virtuoze intermezzi wisselen af met
contrapuntische fragmenten, waarin de partijen een levendige dialoog
voeren.
De solomuziek voor klavecimbel volgde de eigentijdse trends: suites
naar Frans model, op basis van de ‘klassieke’ opbouw allemande –
courante – sarabande – gigue. Händel vult die basisstructuur wel heel
flexibel in, met toevoeging van andere dansen, zoals het menuet, en
abstracte delen, zoals prelude, aria met variaties, chaconne, soms met
Italiaanse agogische aanduidingen die verwijzen naar de sonate (largo,
adagio, allegro, presto). De suites verschenen in Londen in twee volumes in 1720 en 1733 (Suites de Pieces pour le Clavecin, HWV 426-433
en HWV 434-442). Voorts componeerde Händel heel wat losse stukken, onder meer dansen en fuga’s, waarvan er een reeks in 1735 werd
gepubliceerd als Six fugues and voluntarys (HWV 605-610). In deze en
gelijkaardige werken demonstreert Händel op overtuigende wijze zijn
contrapuntische vaardigheden, al prefereert hij ook in deze complexere muziek spontaan musiceren boven vernuftig constructivisme.

1. Larghetto: Alles in dit langzame eerste deel is gericht op een optimale cantabele voordracht van de viool. De melodie verloopt in onregelmatige frasen, in twee grote golven met een rustpunt precies in
het midden. Het tweede fragment begint zoals het eerste, maar kent
een variabel verloop. De klavecimbel heeft vooral een ondersteunende
functie.
2. Allegro: Het tweede deel van een sonate is vaak meer contrapuntisch uitgewerkt, dikwijls in imitatie tussen de partijen. Händel kiest
voor een ietwat lossere textuur. Bij de inzet combineert hij dadelijk
een vioolthema met een contrasterend motief in de klavecimbel. Beide melodische elementen worden tussen beide partners uitgewisseld,
maar naderhand neemt de viool de overhand in virtuoze figuraties die
uitmonden in een passage met dubbelgrepen waarbij de viool beide
melodieën combineert.
3. Adagio: Dit korte adagio van slechts vijf maten fungeert als een
spanningsvolle, quasi-improvisatorische overgang naar de snelle finale.
4. Allegro: Het slotdeel brengt de oplossing voor de spanning die in het
adagio werd opgebouwd. Het is een pittig dansdeel in 12/8, een Italiaanse giga. Naar de dans verwijst tevens de opbouw in twee ongeveer
even lange helften die beide herhaald worden, de typische structuur
van een barokdans.
In vier contrasterende delen brengt Händel een boeiend muzikaal
verhaal. Daarin komen de diverse technische en expressieve mogelijkheden van de viool aan bod, met een perfecte dosering van de twee
extremen: zangerigheid en virtuositeit, zoals in zijn vocale muziek. De
klavecimbel heeft niet alleen een ondersteunende functie, maar treedt
ook geregeld als gelijkwaardige partner op.
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Händel en Bach
It was his vocation who made Bach, Handel made the vocation
(Paul Henry Lang).
Het componistenduo dat wellicht het meest frequent in een adem
wordt genoemd, is Georg Friedrich Händel en Johann Sebastian Bach.
Dan volgt vaak de vergelijking, meestal in het nadeel van Händel: ‘Niet
slecht’ of zelfs: ‘Uitstekend, maar het is toch geen Bach.’ De laatste
uitlating is correct, maar niet in de zin zoals die doorgaans bedoeld is.
Met ‘maar het is toch geen Bach’ bedoelt men vooral dat de muziek
van Händel niet het niveau van die van Bach haalt, en doorgaans niet
dat hij van Bach verschilt, al impliceert de uitspraak dit ook wel. Toch
is dit de essentie van Händels muziek: zij ligt mijlenver verwijderd van
die van Bach. De gelijkenis tussen beiden houdt eigenlijk op met enkele objectieve feiten: dat zij in hetzelfde jaar geboren zijn, dat ze uit
dezelfde streek komen, dat ze beiden lid waren van de Mizler Societät
en dat ze alle twee zonder succes door dezelfde oogarts werden geopereerd. Bijna al de rest is compleet anders: hun persoonlijkheid, hun
muzikale carrière, de regio waar ze verbleven, de context waarin ze
leefden en werkten, de genres die ze beoefenden, en vooral de manier
waarop ze die aanpakten.
In de volgende poging om Händel tegenover Bach ‘af te wegen’ is
de vergelijking mogelijk wat extreem of ongenuanceerd geformuleerd,
maar hopelijk kan die bijdragen tot een duidelijker visie op beide componisten.
Bach heeft een specifiek religieuze, luthers-protestantse instelling, wat
onder meer inhoudt dat hij het leven beschouwt als een overgangsfase
naar de dood. Het is anders moeilijk aan te nemen dat Bach zoveel cantateteksten zou hebben getoonzet die handelen over het verlangen
naar de ultieme vereniging met Christus in de dood. Händels levenshouding is meer puur humanistisch gericht op het bestaan hic et nunc.
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Het SDG (‘Soli Deo Gloria’) waarmee Bach zijn autografen signeerde
is ook essentieel voor zijn denken over muziek: componeren is een
akte van geloof, een hulde aan de Schepper die de mens het wonder
van de muziek schonk om hem lof te brengen. Muziek is in de traditie
van de middeleeuwse opvatting een afspiegeling van de door God geschapen kosmische orde. Componeren is letterlijk ‘samenstellen’, ‘ordenen’: orde brengen in de wereld van klanken, stichten van ‘harmonie’. Vandaar ook dat het werk van Bach een briljante demonstratie is
van wat oorspronkelijk werd verstaan onder ‘ars’: ‘artistiek’ is alles wat
getuigt van vakmanschap, van technische vaardigheid (‘ars’ is de Latijnse vertaling van het Griekse woord ‘technè’). Bachs muziek getuigt
van een ongeëvenaarde beheersing van het compositorische metier.
Alle theoretische principes tast hij tot op de grenzen af: van de harmonie, van het contrapunt, waarvan de realisatie in een compositie een
doel op zich kan zijn. Bach streeft naar een alomvattende synthese van
wat technisch mogelijk is, met als resultaat geniale encyclopedische
cycli zoals Die Kunst der Fuge. Händels muzikaal denken is primordiaal
gericht op ‘aardsheid’, op directe emotionaliteit en vooral: op drama,
op passie, op psychologische uitdieping van menselijke karakters, die
met elkaar geconfronteerd worden en in conflict treden. Niet alleen
zijn opera’s, maar ook Händels oratoria zijn drama’s, met passionele
figuren, die emotioneel reageren op situaties. Zijn muziek is gericht op
dramatische actie, die van Bach op contemplatie en vergeestelijking.
Het naar buiten gericht drama van Händel wordt bij Bach naar binnen
gekeerd. Bachs muziek kan even dramatisch en emotioneel zijn als die
van Händel, maar het doel is niet het onmiddellijke ‘effect’, maar het
duurzame beklijven, vaak eerder van een idee dan van een emotie.
De directheid en spontaniteit van Händels muziek houdt uiteraard verband met haar relatieve eenvoud in vergelijking met die van Bach. Ook
Händels muziek kan complex zijn. Hij beheerst de techniek van het
contrapunt als geen ander, maar het is geen doel op zich: de ‘geleerde’
stijl is een van de middelen om via snelle wisseling van textuur drama te realiseren, zoals in het ‘Halleluja’ uit Messiah. Händel beheerst
meesterlijk de techniek om met een minimum aan middelen een maximum aan expressie te bereiken, zoals uit vele inleidende ritornelli van
zijn aria’s blijkt: het affectgehalte van de muziek is meestal onmiddel-

lijk duidelijk, ook zonder kennis van de tekst. Bach houdt van lange
ritornelli waarvan de gevoelswaarde of de ideële achtergrond vaak pas
doordringt nadat de stem of het koor de eerste zin heeft gezongen.
Deze uiteenlopende aanpak is uiteraard niet alleen het gevolg van hun
verschillende levenshouding, maar evenzeer van de context waarin ze
leefden en werkten. Zijn hele leven was Bach verbonden aan hoven
en kerken, en dus ook gebonden aan de aldaar geldende regels. Zijn
muziek was overwegend ‘functioneel’ in de ruimste zin van het woord:
voor de liturgie (orgelwerken, cantates, passies), voor het vermaak van
de adel en de burgerij (orkest- en kamermuziek). Even belangrijk in
het kader van die functionaliteit is het pedagogische aspect: heel wat
composities ontstonden vanuit zijn leraarschap, binnen zijn bloeiende
huiskring en voor zijn andere leerlingen, zoals de twee- en driestemmige Inventionen en eerste versies van preludes en fuga’s uit het Wohltemperiertes Klavier. Bach ontwierp zijn muziek niet voor een grote
massa, maar eerder voor een kleine kring van gelijkgezinde kenners.
Technisch eiste hij het maximum van zichzelf als componist - idem van
de uitvoerder, idem van de (potentiële) luisteraar. Bach maakte geen
onderscheid tussen instrumentale en vocale techniek, hij dacht zelfs
eerder instrumentaal dan vocaal. Zijn melodieën zijn doorspekt met
‘moeilijke’ sprongen en verrijkt met extreem lange of complexe melismen, zodat ze van de zanger het uiterste vergen. Ook Händels aria’s
zijn vaak heel virtuoos, vol technische hoogstandjes, maar meer geconcipieerd vanuit de specifieke mogelijkheden van de stem, en vooral
aangepast aan een welbepaalde zanger(es) die in een welbepaalde
productie van een opera of oratorium optrad. In die zin is Händels muziek even functioneel als die van Bach. Bachs muziek is echter functioneel in meer algemene zin, terwijl die van Händel dit is vanuit een heel
concrete situatie die totaal andere eisen stelt. Het universele karakter
van Bachs muziek wordt bij Händel gematerialiseerd in het tijdelijkmomentane. Händels positie is ook totaal verschillend: hij heeft zich
altijd zelfstandig opgesteld en wilde zich nooit binden aan een functie
die zijn vrijheid beknotte. Om te slagen moest hij wel rekening houden
met andere, meer risicovolle factoren dan Bach: Händel componeerde
voor een groot publiek van (betalende) theatergangers, die waar voor
hun geld eisten. Hij balanceerde dan ook steeds op een slap koord: het
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afwegen van publiek (en dus financieel) succes tegenover artistieke onkreukbaarheid. Rekening houden met een publiek betekent echter niet
noodzakelijk toegeven aan ‘slechte smaak’. Wel bepaalde deze context
de aard van de muziek. Binnen deze achtergrond van het theater en
het openbare muziekleven waren complexe intellectualistische structuren, zoals ‘geleerde’ fuga’s, uit den boze. Zoals Bach er meesterlijk in
slaagde zijn ongeëvenaarde techniek te koppelen aan een indringende
expressiviteit, zo wist Händel op een even briljante manier terechte
wensen van het publiek te verzoenen met hoogstaande compositorische eisen zonder in banaliteit of oppervlakkigheid te vervallen.
De genres waarin Händel uitmuntte – opera, oratorium en het concerto
grosso van het Corellitype – beoefende Bach niet. Bachs briljantste
bijdragen liggen op het vlak van de kerkcantate, de passie, de mis en
het concerto naar Vivaldiaans model, genres die bij Händel niet of nauwelijks te vinden zijn. Gemeenschappelijk was hun interesse voor intiemere instrumentale genres als de klavecimbelsuite en de sonate, maar
stilistisch is ook hier het verschil treffend. In zijn uitstekende Bachmonografie uit het jaar 2000 karakteriseert Malcolm Boyd beide componisten veralgemenend als volgt: 'Händels muziek is ervaringsgericht
(dit is: spontaan en direct), vocaal gedacht, gedomineerd door het melodische en in wezen Italiaans; die van Bach is scrupuleus doorwrocht,
instrumentaal gedacht, overwegend contrapuntisch en onmiskenbaar
Duits.' Händel en Bach blijven de reuzen uit de laatbarok. De muziek
van beiden is waardevol, onvergankelijk en tijdloos. Elk met hun eigen,
onvervangbaar karakter.
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De charmante woesteling. Karikatuur van Händel door Joseph Goupy, gepubliceerd op 21 maart 1754.
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