
STABAT MATER van Joseph Rheinberger als scratch 
in Bennekom 
Josef Gabriel Rheinberger (Vaduz, 17 maart 1839 – München, 25 november 1901) was een 

uit Liechtenstein afkomstige Beierse muziektheoreticus, muziekpedagoog en componist. Hij volgde zijn 

muziekopleiding in München, waar hij onder andere onderwijs volgde bij Franz Lachner. Gedurende de 

vijftiger jaren van de negentiende eeuw verdiende hij in die stad zijn levensonderhoud door het orgelspel. 

Rheinberger schreef meer dan tweehonderd werken voor koor, orkest en solisten. Tot zijn bekendere 

oeuvre horen zijn composities voor orgel. 

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar 

smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater 

dolorosa  ( 'De moeder stond bedroefd'). 

De auteur van het Stabat Mater was waarschijnlijk een franciscaner monnik uit Frankrijk of Italië. 

Genoemd zijn :Johannes Fidenza (1221-1274), die later als kardinaal-aartsbisschop van Albano de 

naam Johannes Bonaventura aannam en John Peckham, een Engelse student van Bonaventura, die twintig 

jaar in Parijs woonde. In het verleden  werd het gedicht toegeschreven aan Jacopone van Todi (gest. 

1306). In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het werd dan 

gezongen op 15 september, de dag waarop het "Feest van de Zeven Smarten van Maria" werd gevierd. 

Het Concilie van Trente (1543-1563) besloot echter het Stabat Mater weer uit de liturgie te verwijderen, 

omdat het te profaan zou zijn (meerstemmige muziek en gebruik van niet-bijbelse teksten in de liturgie 

werden als profaan gezien). Het gedicht behoort sinds 1727 op gezag van Paus Benedictus XIII, weer 

officieel tot de katholieke misgezangen van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september). 

Daarnaast werd het sindsdien ook gebruikt als onderdeel van de "Veertien statiën van de Kruisgang" 

tijdens de lijdensweek voor Pasen. Er zijn verschillende Gregoriaanse melodieën bekend, van zowel voor 

als na de invoering van het Stabat Mater als sequentia bij het feest van de Zeven Smarten van Maria. 

Op zaterdag 21 maart 2015 wordt in de RK kerk te Bennekom, aan de Heelsumseweg nr. 1, dit Stabat 

Mater ingestudeerd en aan het eind van de dag tijdens een Vesper ten gehore gebracht. Dirigent is Rineke 

Hoens en organist is Nico van Rheenen. De dag begint om 9.30 met ontvangst en om 16.00 uur is de 

afsluitende vesper. Kosten zijn 15,00 euro p/p incl. muziek en koffie of thee. Lunch zelf meebrengen. 

Er is een basiskoor dat het Stabat Mater al kan zingen aanwezig. Wilt u met dit basiskoor mee repeteren? 

Dat kan op de donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur, dan kost de deelname 30,00 euro. Startdatum 

wordt nog bekend gemaakt. 

Aanmelden kan vanaf nu bij: Janneke Postma, e-mailadres: janneke59postma@gmail.com 
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