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TEKST: JELMA VAN AMERSFOORT

ACHTERGROND

Arresteer die vrouw 
voordat ze gaat optreden!
V R O U W E N  M E T  G I TA R E N  I N  D E  1 8 D E  E E U W

IN ONZE TIJD WORDEN GITAARCONCERTEN EN GITAARCONCOURSEN VOOR EEN GROOT DEEL GEVULD 
DOOR MANNELIJKE GITARISTEN EN MAKEN VROUWEN NOG ALTIJD EEN MOEIZAME OPMARS. IN DE POP-
MUZIEK ZIJN DE VROUWEN MET GITAREN NOG SCHAARSER. HET IS DUS MISSCHIEN MOEILIJK VOOR TE STEL-
LEN DAT DE GITAAR IN HET VERLEDEN VOORAL GEZIEN WERD ALS EEN INSTRUMENT VOOR VROUWEN. IN DE 
18E EN 19E EEUW SPEELDEN VROUWEN HEEL VEEL GITAAR EN WERD HET IN SOMMIGE LANDEN VOOR MAN-
NEN ZELFS EEN BEETJE VERDACHT GEVONDEN OM ZO’N VROUWELIJK INSTRUMENT TE BESPELEN. IN DIT 
ARTIKEL WIL IK EEN INDRUK GEVEN VAN DE VERSCHILLENDE MANIEREN WAAROP VROUWEN BETROKKEN 
WAREN BIJ DE GITAAR IN DE 18E EEUW, DE PRUIKENTIJD, EN DE EEUW VAN DE VERLICHTING. IN EEN VOL-
GEND ARTIKEL ZAL IK MEER VERTELLEN OVER DE ROL DIE GITAARSPELENDE VROUWEN VERVULDEN IN DE 
GUITAROMANIE, DE GITAARMANIE VAN DE 19E EEUW.

Een van de bekendste gitaar-
spelende vrouwen uit de 
achttiende eeuw is de En-
gelse Ann Ford (1732–1824). 
Zij was zeer getalenteerd, 

speelde gitaar en viola da gamba, 
en had de ambitie om op te treden 
in het openbaar. Hoewel thuis gitaar 
spelen in haar tijd gezien werd als 
een uitstekend tijdverdrijf voor 
een meisje uit de upper class, werd 
spelen in het openbaar gezien als erg 
ongepast. De jonge Ann organiseerde 
echter grootschalige concerten 
voor haarzelf in samenwerking met 
beroemde musici. Haar vader deed 
veel moeite om haar optredens tegen 
te houden en stuurde daarvoor zelfs 
de politie erop uit. Door ingrijpen 
van invloedrijke vrienden konden 
de concerten echter toch doorgaan. 
Later (rond 1761) schreef Ann onder 
meer een gitaarmethode met de titel 
‘Lessons and Instructions for Playing 
on the Guitar’. Zij schrijft hierin onder 
meer dat een groot voordeel van de 
gitaar is dat deze ‘de speler laat zien 
in een zeer elegante speelhouding’. 
Ann Ford speelde voornamelijk op de 
metaalsnarige Engelse gitaar, maar er 
is van haar ook een portret bekend 
waarin ze een Spaanse gitaar vast-

houdt. Ford was zeker niet de enige 
gitariste in haar tijd: ‘De mode voor 
de gitaar was [50 jaar geleden] zo 
extreem dat bijna alle klavecimbelma-
kers eraan ten onder gingen’, schreef 
een Engelse encyclopedie in 1819, 
‘de dames van stand verkochten hun 
klavecimbels voor een derde van de 
prijs of ruilden ze in voor gitaren’. 

Er waren in Londen veel buitenlandse 
musici werkzaam, die componeerden 
voor gitaar en hun werken opdroegen 
aan bemiddelde amateurgitaristes 
die ze waarschijnlijk ook les gaven. 
Er was een Frederic Shumann, die 
waarschijnlijk Ann Ford’s leraar was, 
en de componist J. B. Marella die een 
verzameling composities voor ‘guittar 
or Cetra’ opdroeg aan Lady Mary 
Grey. Hij schreef in de inleiding van 
deze bundel dat ‘muziek in het bij-
zonder kan rekenen op de ondersteu-
ning en interesse van het vrouwelijk 
geslacht’. Vrouwen speelden dus ook 
een rol als Maecenassen of sponsors 
van beroepsmusici.

Tenslotte waren er in Engeland ook 
actrices die een gitaar gebruikten op 
het podium: in 1753 speelde ene 
Maria Macklin op een ‘pandola’, waar-

schijnlijk een Engelse gitaar, in het 
toneelstuk ‘The Englishman in Paris’ 
in Convent Garden, Londen, en de 
zangeres-actrice Elizabeth Bannister 
(1757-1849) trad op met een gitaar in 
1778.

In Frankrijk werd de gitaar in de 18de 
eeuw ook gezien als een instrument 
voor vrouwen, blijkt uit de definitie 
van een ‘gitaar’ in Diderot’s Encyclo-
pédie van 1751-1772. Deze luidt: ‘De 
gitaar is een instrument met darmsna-
ren, dat men vasthoudt zoals de luit, 
een houding die zeer charmant is, 
vooral bij een vrouw.’ Een Frans woor-
denboek uit 1773 (Macquier’s Diction-
naire Raisonné uit 1773) verwoordt 
het zo: ‘De gitaar, instrument van de 
fantasie, geschikt om één zangstem 
te begeleiden, is in de mode in Parijs, 
vooral onder de dames, die begrijpen 
dat de positie waarin zij de gitaar 
bespelen hen de kans biedt om hun 
charmes te tonen.’ De gitaar werd dus 
gezien als een instrument voor vrou-
wen, omdat men er charmant uitzag 
bij het spelen!

De vrouwen in Frankrijk die gitaar 
speelden in de 18de eeuw, vallen-
hoofdzakelijk in twee categorieën: 
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er zijn de actrices-zangeressen die 
optreden en zichzelf begeleiden, en 
er zijn dames van stand die thuis 
spelen. De laatste groep, de adel-
lijke dames met fraaie gitaren, zien 
we op schilderijen en tekeningen 
van bijvoorbeeld Louise Élisabeth 
Vigée Lebrun (1755-1842) of Louis 
Carrogis Carmontelle (1707-1806). Bij 
de vele tekeningen van Carmontelle 
van (amateur)musici valt het op dat 
gitaren zelfs uitsluitend in de handen 
van vrouwen voorkomen, terwijl man-
nen eerder viool of fluit spelen. Een 
aantal van de gitaarspelende vrouwen 
van Carmontelle is bij naam bekend: 
zo wordt één gitariste aangeduid als 
‘dochter van de musicus Royer’, en 
een andere dame als ‘Madame de 
Montainville’. Vrouwen van stand 
traden niet op in het openbaar, maar 
musiceerden thuis en volgden lessen. 
Zij zijn ook degenen aan wie bundels 
gitaarmuziek of gitaarmethodes wer-
den opgedragen: de gitarist Frances-
co Alberti (ca. 1750- onbekend) droeg 
bijvoorbeeld in 1786 zijn ‘Nouvelle 
Méthode de Guitare’ op aan Madame 
La Baronne de Beauvois, en Charles-
François-Alexandre-Victor Pollet 
(1742-1724) droeg publicaties op aan 
Madame la Comtesse de Nicolson en 
aan Mademoiselle de la Roche Du-
maine, vermoedelijk zijn leerlingen. 

In de republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden werd enthousiast gitaar 
gespeeld in de 18e eeuw. Wat betreft 

vrouwelijke gitaristen die optraden in 
het openbaar kennen we bijvoorbeeld 
mejuffrouw Smeling, die genoemd 
werd in de in de ‘s-Gravenhaagsche 
Courant van 17 april 1765: ‘De Heer 
Kramer, kamermuzikant van Zijn 
Doorluchtige Hoogheid de keurvorst 
van Paltz, zal de eer hebben om op 
zaterdag den 20 April 1765, in de 
grote concertzaal in de Bierstraet 
bij de heer van Hagen te Rotterdam 
een groot vocaal en instrumentaal 
concert te geven, alwaar mademois-
elle Smeling verscheidene Italiaanse 
en Engelse aria’s zal zingen en op de 
gitaar zal spelen, en de heer Kramer 
zich op de viool met concerten en 
solo’s zal laten horen’. Op 5 februari 
1779 kondigt dezelfde krant weer een 
optreden aan waaraan een gitariste 
meedoet: ‘De acteurs van de Franse 
Comedie in Den Haag zullen op 11 
februari een benefietvoorstelling 
geven voor meneer Dorceville. [...] 
Mevrouw Dorceville zal aan het kla-
vecimbel een Italiaans lied zingen, en 
zal een Spaans lied uitvoeren dat ze 
begeleidt op gitaar’. Madame 
Dorceville was in Den Haag een be-
kende actrice-zangeres die optrad als 
soliste in opera’s, en blijkbaar goed 
genoeg gitaar speelde om zichzelf op 
het podium te begeleiden.
Er komen vrouwelijke 
gitaristen voor in de 
literatuur, zo schrijft 
de legendarische Sara 
Burgerhart in de gelijk-
namige roman (uit 1782, 
geschreven door Agatha 
Deken en Elizabeth 
Wolff) dat zij na een 
verhuizing zo graag ‘mijn 
muziek, mijn klavier en 
gitaar’ terug wil hebben. 
Haar oom bevestigt dat: 
‘De gitaar heb ik haar zelf 
uit Londen meegebracht, 
toen zij tien jaar was’. 
Het is dus waarschijnlijk 
een Engelse, metaalsna-
rige gitaar geweest. In 
het boek wordt meerdere 
malen beschreven hoe 
de gitaar wordt gebruikt 
om liedjes te begeleiden, 
op de vele muziekavond-
jes in de huiselijke kring.

Uit advertenties in 18e eeuwse kran-
ten valt ook op te maken dat er vrou-
wen actief waren als gitaarlerares. In 
1785 adverteert een zekere Vauvicq 
in Den Haag: ‘De heer Vauvicq en zijn 
huisvrouw uit Parijs aangekomen, 
hebben de eer het publiek te adverte-
ren, dat zij voornemens zijn, om zich 
alhier in ‘s Hage neer te zetten; zij 
onderwijzen de muziek en zangkunst, 
de cither en Spaanse gitaar, alsmede 
om zich zingende te accompagneren.’ 
Hieruit blijkt dat mevrouw Vauvicq 
ook betrokken was bij het lesgeven, 
en dat gitaarles werd gegeven in 
combinatie met zangles!

Een andere gitaarleraar, een meneer 
Darme, begint in 1798 ook een prak-
tijk in Den Haag. Hij schrijft: ‘Darme, 
Fransman, muziekleraar heeft de eer 
om amateurs van beiderlei kunne 
zijn diensten aan te bieden […]. Hij 
onderwijst vocale en instrumentale 
muziek, en ook de viool, de flageolet, 
en de kunst om beide soorten gitaar 
te spelen, de Spaanse en de Engelse. 
Dit zijn de twee instrumenten die het

Jeanne Marie de la BALMONDIERE (1750-1840), 
Portret van Philiberte de la Balmondière 
met gitaar

Mme de Montainville door 
Louis Carrogis Carmontelle (1717-1806) 
Collectie Rijksmuseum, Amsterdam
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best samengaan met de zangstem.’ 
Het feit dat hij zowel mannen als 
vrouwen gaat lesgeven toont aan 
dat er een markt moet zijn geweest 
van vrouwelijke gitaaramateurs.

Als we de definitie van wat een 
gitarist is niet beperken tot het 
moderne idee van een solist op een 
concertpodium, dan zijn er zelfs 
al in de 18e eeuw veel vrouwelijke 
gitaristen te vinden. Er zijn twee 
categorieën: de actrices en zange-
ressen die zichzelf kunnen bege-
leiden op gitaar, en de dames van 
stand die genoeg geld en vrije tijd 
hebben om te spelen voor hun 
plezier, vaak ook als begeleiding 
van hun zang. Daarnaast zijn er uit-
zonderingen, zoals Ann Ford die de 
gitaar gebruikt om sociale taboes te 
doorbreken, en een enkele gitaar-
lerares. Het zou mooi zijn als we in 
de komende jaren, met de toene-
mende interesse in de geschiedenis 
van de gitaar meer te weten kunnen 
komen over het aanzienlijke aan-
deel van vrouwen daarin.

Jelma van Amersfoort is gitariste 
en gitaardocente in Amsterdam, 
gespecialiseerd in historische 
gitaren. Jelma is tevens musico-
loog en doet onderzoek naar de 
gitaar in de 18e en 19e eeuw. Ze 
schreef eerder artikelen voor The 
Consort, Oxford Early Music en 
het Tijdschrift voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis.

Jacques Kuijper (1761-1808)
Vrouw met gitaar.
Collectie Rijksmuseum, Amsterdam

CHEFS GUITAR
Op gitaarmetho-
degebied is er 
niet echt veel 
nieuws gesigna-
leerd. Wel was 
er een uitgave 
geschreven door 
Jurriaan Suring, 
met leuk mate-
riaal voor het 
allereerste begin. 

Het 30 pagina’s tellende boekje bevat 
eenstemmige melodietjes. Eerst een 
hoofdstuk in tab en daarna verder 
in notenschrift. Het sterke punt van 
deze uitgave zijn de CD’s, waarop 
lekker gespeeld wordt door goede 
muzikanten: geen ‘plastic muziek’ 
maar ‘the real stuff’. 
www.chefsguitar.com
 
VAN NOP NAAR POP DEEL 2

Bij het verschij-
nen van deel 1 
van ‘Van Nop 
naar Pop’ door 
Ton Huijsman, 
heb ik al wat uit-
gebreider stilge-
staan (zie EM 60 
en het interview 

op de site). Deel 1 maakte me nieuws-
gierig naar deel 2, en ik moet zeggen 
dat ook dit deel de moeite waard 
is. De ingeslagen weg wordt verder 
bewandeld met de stappen die je kunt 
verwachten: tweestemmigheid, grote 
slagakkoorden, beginnend arpeggio-
spel en voortekens. Alles helder en 
duidelijk gepresenteerd. Een methode 
waar aardig wat docenten mee uit de 
voeten kunnen, lijkt me. 
www.guitartown.nl 

EN MEER...
Geïnspireerd door het artikel over 
percussief gitaar spelen door Rob 
van Hal in deze El Maestro - ja, ik heb 
voorkennis - kwam ik na wat surfen 
nog meer links tegen, die ik jullie niet 
wil onthouden. Je vindt ze onder dit 
artikel en op de EGTA site. Handig om 
‘door te klikken!’ Tevens wijs ik graag

op de percussieaanpak van Michael 
Langer in zijn boeken (bijv. ‘Total 
Guitar’). Hij is al geruime tijd 
specialist in het vertalen van pop 
sounds naar de klassieke gitaar. 

www.kellyvalleau.com
Geen gratis noten en tabs hier (je 
moet een account aanmaken), maar 
wel mooie video’s van een gitarist 
die het percussieve en melodische 
gitaarspel in zijn arrangementen knap 
combineert.

www.goliathguitartutorials.com
Gareth Evans, een gitarist die veel 
leerlingen aanspreekt met zijn uitleg 
en aanpak.

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLImrzCNnL5Plnh-7e8o-
hY7HZO45NOQm6l 
Learn Percussion Guitar van Music-
CollageTV.

http://www.guitarworld.com/beat-it-
guide-inspired-techniques-percussi-
ve-acoustic-guitar-playing 
Mike Errico op Guitarworld.com, voor 
als je erover wilt lezen.

https://www.youtube.com/
watch?v=HuBN-gQYfWw 
Voor als je nog ergens een loop 
station hebt liggen en je je eigen 
drumtracks wilt maken.

https://sellfy.com/download/ZVCnQ
1Q85EERGTj23pXg7L0ioelYf9qk/?
utm_source=download-email&utm_
campaign=transactional&utm_
medium=email&utm_
content=download-cta 
Als je de loops liever kant en klaar in 
je sequencer zet, om er dan over heen 
te spelen.

https://www.youtube.com/
watch?v=LwtZ4jRNd_o
Gitarist Newton Faulkner, in een 
aardige dialoog over zijn percussie-
aanpak

EEN KORTE IMPRESSIE VAN NIEUWE 
GITAARUITGAVEN EN MEER...

TEKST: JAAP HOEK

NIEUWE RELEASES


