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Lyrisch is dirigent Bart Naessens over de akoestiek van de Hervormde Dorpskerk 
Rhoon en over het fraaie historische interieur. Naessens en ensemble verheugen 
zich steeds op een optreden in het kerkgebouw. Dat bleek zaterdag 4 juni 
overduidelijk voor aanvang van het concert met werk van componist Dietrich 
Buxtehude: ,,Wij zijn onvoorstelbaar blij weer in deze prachtige kerk in Rhoon te zijn." 
De programma's die Stichting Klassiek in Rhoon tot dusverre met BachPlus ten 
gehore bracht omvatten werk van Johan Sebastian Bach. Om de muzikale horizon te 
verbreden verraste Bart Naessens zijn gehoor ditmaal met het indrukwekkende 
Membra Jesu Nostri. Eén van Buxtehude's beroemde composities die hij schreef 
toen hij organist en 'kerkschrijver' was aan de Marienkirche in Lübeck. BachPlus 
bracht samen met het Hathor Consort de euforie over dit diep in de ziel grijpende 
meesterwerk mee naar Rhoon. De toehoorders waren zichtbaar geraakt door de 
wijze waarop BachPlus het werk tot uitvoering bracht.

Met zijn geestelijke muziek inspireerde Buxtehude veel tijdgenoten waaronder Johan 
Sebastiaan Bach. Dat verduidelijkt  de muzikale stap zijwaarts in het programma van 
BachPlus. Een stap die in Rhoon met enthousiasme en applaus werd ontvangen. Het 
gehoor was een en al aandacht voor zangers en muzikanten. Membra Jesu Nostri is 
een cyclus van zeven cantaten die elk een verschillend lichaamsdeel van de 
gekruisigde christus vertolken: voeten, knieën, handen, zijde, borst, hart en gezicht. 
De leden van het koor, dat bestaat uit vier sopranen, twee alten, twee tenoren en 
twee bassen, zijn solistisch aan elkaar gewaagd. De zuiverheid en schoonheid van 
hun stemmen harmonieerden niet alleen prachtig met elkaar, maar ook met de 
instrumentale klanken van het orkest  bestaande uit twee violen, violine, theorbo en 
organo en de vier Gamba's van het Consort. Het Membra Jesu Nostri werd 
afgewisseld met de cantate Mit Fried und Freud en het Klaaglied. De stichting is blij 
met de Rabobank als hoofdsponsor. Onder de gasten Manon Uijtdehaag van de 
Rabobank. "Wat een schitterend concert. Echt kippenvel."


