
Het tweede balkon van de Rode Hoed is afgeladen. Aan lange 
tafels de gasten c.q. het publiek van vanavond, elkaar bekend 

of onbekend, maar in ieder geval gelijkgestemd zodat de gesprekken 
vlotten. Nieuwsgierigheid is de gemene deler: wat gaat deze avond 
van Club Classique bieden? Dat blijkt, na garnalencocktails en 
pastabuffet, een mix van onder meer Satie, Gershwin, Rachmaninov, 
Woody Allen en Duke Ellington. Thema: The Roaring Twenties, na 
afloop van het concert kan de charleston gedanst worden.
En de volgende Club Classique ziet er weer heel anders uit. Alleen 
de aanstichters van dit alles zijn dezelfden: cellist Leonard Besse-
ling (Amsterdam, 28) en violiste Myrthe Helder (Groningen, 33). 

Verknocht duo – en nee, ze zitten genoeg 
op elkaars lip om niet ook nog eens 
elkaars partner te zijn, zoals veel mensen 
denken. Maar ze kunnen met hun rug naar 
elkaar toe een nieuw, onbekend stuk spe-
len en dat op precies dezelfde manier 
benaderen. Van meet af aan gehad, 
zegt Besseling. ‘Zonder er veel woorden 
aan vuil te maken, we zitten altijd op één 
lijn: het romantische gedachtegoed.’
Ze zijn samen de oprichters van Club Clas-
sique (voorheen: Stichting Muziek buiten 
de Concertzaal), dat kamermuziekconcer-
ten organiseert op afwijkende locaties. In 
de Rode Hoed in Amsterdam speciale Club 
Classique-avonden, waarbij kamermusici 
en kunstenaars uit verschillende discipli-
nes de dialoog aangaan, rondom thema’s 
als vanavond dus die Roaring Twenties, of 
Entartete Musik en later dit jaar Club Clas-
sique & Cabaret en Club Classique & Thea-
ter. Filmbeelden, dichters, dansers, perfor-
mers, alles is mogelijk. Grenzeloos leuke 
dingen doen, zoals Helder het formuleert. 
Met diner vooraf – ‘waarbij wij dan lekker 
de Steh-   geiger gaan uithangen’ – en dj 
en dansen toe. ‘De sandwichformule.’
Het begon allemaal in café De Klepel in de 
Prinsenstraat, nu restaurant maar toen 
nog stamkroeg van klassieke musici. Ze 
hielden er elke laatste zondag van de 
maand klassieke jamsessies. Besse-
ling: ‘Nu word ik nostalgisch. Maar dat krijg 
je gauw met ons.’ Helder: ‘Wij zijn nostal-

Van café tot Club Classique

Experimenteren    
 en inspireren
De Club Classique-avonden in de Rode Hoed in Amsterdam zijn grenzeloos: kamermu-
sici gaan de dialoog aan met kunstenaars uit andere disciplines. Met diner vooraf en 
dj toe. Myrthe Helder: ‘De klassieke concerttradities en rituelen zijn prachtig. Maar 
het mag wel losser.’
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gisch geboren.’ Besseling: ‘Roman-
tisch.’ Helder: ‘Vandaar die voorkeur voor 
de romantische componisten.’
 
Symbolische plek
En nóg een nostalgisch momentje: waar 
kennen ze elkaar eigenlijk van? Ze kijken 
elkaar aan, raken even in verwarring. Van De 
Klepel toch? Of nee, het was eerder. Ineens 
ziet Besseling het weer voor zich. ‘We had-
den al een keer samengespeeld, het con-
cert was in Enschede en de repetities waren 
in Amsterdam op de Keizersgracht. En toen 
ik aankwam, zat jij daar buiten op een 
bankje.’ Helder, geroerd: ‘Dat was honderd 
meter van De Klepel en honderd meter van 
de Rode Hoed. Een symbolische plek.’
De Klepel Classics waren een uitvloeisel van 
muzikale ontmoetingen bij de musici thuis. 
Waarom daar niet een publiek voor 
gezocht? Ongedwongen concertavonden, 
met een biertje aan de bar én een biertje op 
de lessenaar. Besseling: ‘Het gaat in de 
muziek om beleving. Je gaat naar het con-
servatorium uit liefde voor de muziek, maar 
je bent daar zo bezig je te bewijzen, met 
góed spelen. In het café konden we met een 
groep gelijkgestemden experimenteren, 
elkaar inspireren, zonder de drang naar 
technische perfectie. Zo kwamen we weer 
terug bij die beleving, het zoeken van de 
emotionele laag die toch het draagvlak 
vormt van muziek.’
Dat was vijf jaar geleden, een jaar later werd 
de stichting geboren die nu is uitgegroeid 
tot Club Classique, met naast de maande-
lijkse sessies – voortgezet in Café ‘t Geveltje 
aan de Amsterdamse Bloemgracht – grotere 
evenementen dan ze ooit voor mogelijk had-
den gehouden. Helder: ‘We merkten dat wat 
begon vanuit persoonlijke behoefte aan-
sloeg bij het publiek.’ Besseling: ‘Je merkt 
dat je een kloof slecht die er in reguliere 
concertzalen toch vaak is tussen musici en 
publiek. De musici worden opgetild en het 
publiek ook. Die wisselwerking is waar het 
om gaat in muziek.’
Helder: ‘Mensen vroegen destijds in het 
café: kunnen we niet vriend worden of zo? 
Jullie spelen hier altijd maar gratis. In de 
Rode Hoed hebben we toen een vrienden-
concert gegeven. Het was zo fijn op die 
plek dat we dachten: waarom niet een 

serie beginnen? Zo is de serie Club Classique ontstaan en dit jaar is de stich-
ting verder gegaan onder die naam. Het staat voor de professionaliseringsslag 
die we hebben gemaakt.’

Nieuwe huisstijl
Tijdens deze uitverkochte avond in de Rode Hoed worden de nieuwe huisstijl en 
het nieuwe logo gelanceerd. Banieren rollen uit met de grappige vondst: de u in 
‘club’ een stemvork, u in ‘classique’ een rood gevuld wijnglas. Club Classique, 
zeggen Besseling en Helder bijna tegelijk, dat zijn wíj. Maar ze hebben een groot 
team vrijwilligers en een reservoir aan musici waaruit ze kunnen putten. Besse-
ling: ‘Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen willen aanhaken. Maar al die 
mensen achter ons hebben we wel hard nodig. Alles is nog meer werk dan je kunt 
inschatten. We hebben goed gevoeld hoe moeilijk het is een organisatie drijvend 
te houden. Dat is in deze tijd met het huidige cultuurbeleid niet makkelijk. Een 
kijkje achter de schermen, maar iedereen mag het weten.’
Helder: ‘Het is jammer dat er steeds minder mogelijk is, er zal nu wel een slag 
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komen met de nieuwe Kunstenplannen. Aan de andere kant, zonder er 
een goed woord voor over te hebben, werkt het inderdaad ondernemer-
schap in de hand. In tijden van oorlog worden ook de mooiste composi-
ties gemaakt, het hoeft geen dramaverhaal te worden. Maar het is wel 
jammerlijk. Initiatieven als Club Classique ontstaan uit passie, maar 
het is voor iedereen liefdewerk oud papier. Dus: word lid van de club!’
Ze zijn, zegt Besseling, inmiddels wel realistischer geworden in wat er 
kan en wat niet kan. Daarin houden ze elkaar nu ook wel een beetje 
kort. Helder als efficiënte leider die de boel en de begroting bij elkaar 
houdt, Besseling die beter is in de sociale aspecten en de plannen in 
een goed verhaal kan gieten. Muzikaal heeft Helder als primarius in 
strijkkwartetten ook die functie, lacht ze. ‘Grappig hoe ons karakter 
muzikaal en in de organisatie naar voren komt.’
Besturen, concludeert Besseling, leer je spelenderwijs. Helder: ‘Ik 
denk dat geen enkele opleiding hier tegenop kan. En we hebben het 
geluk met z’n tweeën dat we elkaar zo aanvullen.’ Besseling: ‘We zijn 
echt als organisatie aan het uitgroeien, dat is heel erg gaaf en onze 
droom die werkelijkheid wordt. We hebben nu echt het gevoel dat we 

bestaansrecht hebben. We kunnen onze 
eigen programma’s maken en op onze 
eigen manier spelen, toegankelijker, laag-
drempeliger.’ Helder: ‘Er zijn natuurlijk klas-
sieke concerttradities en rituelen. Die 
prachtig zijn, maar wat ons betreft niet per 
se hoeven. Het mag losser zijn. Niet om 
het “hip” te maken, maar we willen een 
beleving die voor ons zo intens is delen, 
ook met mensen van onze eigen leeftijd. 
Omdat het een waardevolle ervaring is voor 
iedereen.’
 
Trojka
De magie tussen hen als duo en de trouw 
van het publiek geeft hun ruimte zich vrij te 
voelen op het podium, zegt Besseling. 
‘Zodat het concert niet het eindpunt is, 
maar een ontwikkeling.’ Publiek dat als het 
ware een persoonlijke relatie met hen heeft 
is daarvoor extra waardevol.
Ja natuurlijk, ook het ‘standaardpubliek’ dat 
het liefst beneden op stoeltjes wil zitten bij 
Club Classique – terwijl de jongeren aan de 
bar of op de balkons staan. ‘Maar na afloop 
gaan in recordtempo de stoelen eruit en dan 
begint de dj, aansluitend aan het pro-
gramma maar dan richting de jaren zestig, 
zeventig en verder. We hebben meegemaakt 
dat Dodenrit van Drs P werd gedraaid, en 
dat er een grote uitzinnig dansende menigte 
was, van twintig tot zeventigplus. ‘Trojka 
hier, trojka daar.’ Hoe vaak maak je dát mee 
na een klassiek concert?’ L

Meer informatie: www.clubclassique.nl
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