
 

Het Stabat Mater is een kerkelijk gezang. Het gaat over Maria die 

lijdt omdat haar Zoon is gekruisigd. 

Het  is één van de beroemdste, uit de Middeleeuwen overgeleverde, 

Latijnse gezangen. 

Beroemd en geliefd is op dit moment met name de toonzetting van 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). 

 

Het is niet bekend wie de dichter van het Stabat Mater is geweest. 

Het vermoeden bestaat dat de oudste versie in de dertiende eeuw 

in Frankrijk of Italië is ontstaan, wellicht in een franciscaans milieu. 

Lange tijd werd het Stabat Mater toegeschreven aan de franciscaan 

Jacopone da Todi (circa 1230-1306). Een andere auteur die vroeger 
veel werd genoemd is paus Innocentius III (1198-1216). 

In de eerste acht verzen van het Stabat Mater wordt een diep 

gevoeld medelijden met de moeder van Christus tot uiting gebracht. 

De dichter bidt vurig tot Maria dat hijzelf, al mediterend, zal mogen 

delen in haar smart en in dat van haar Zoon.  

Pergolesi kreeg van een broederschap van vrome adellijke leken de 

opdracht een nieuw Stabat Mater te maken voor de San Luigi-kerk 

in Napels. Het moest dienen ter vervanging van het als 'ouderwets' 

beschouwde Stabat Mater uit 1724 van Alessandro Scarlatti. 

Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met tussenpozen 

geschreven. Het slotduet schreef hij op zijn sterfbed in 1736. 

Pergolesi had tuberculose, waaraan hij op 26-jarige leeftijd stierf. 

In heel Europa trok zijn Stabat Mater veel belangstelling. Het werd 

het meest gedrukte muziekwerk in de 18e eeuw. Er  verschenen 

daarna vele onnauwkeurige uitgaven, maar in de 20e en 21e eeuw 

baseert men zich bij uitvoeringen en opnamen, volgens de inzichten 

van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, doorgaans op 
Pergolesi’ s oorspronkelijke partituur. 

(samenvatting uit WIKIPEDIA) 

Organisatie van het concert: www.koorscratch.nl 
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De kruisiging van Jezus vanuit het perspectief van zijn 

moeder, Maria. 

Intens bewogen muziek voor vrouwenkoor, orgel en 

solisten. 

R.K.Kerk “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” 

Renkum, Dorpstraat 1 

Zondag 31 oktober: Aanvang 16.00 uur;   

kerk open  15.30 uur 

Toegang   10,00 Euro 
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