
In 1978 ging Wilco in Rotterdam klassiek gitaar studeren. “Na 
het behalen van mijn diploma docerend musicus wist ik ei-
genlijk nog steeds niet hoe ik gitaar moest spelen – technisch 
gezien. Het was een vrij nieuwe studie, die nog in ontwikke-
ling was. Ik wilde verder leren en besloot in Parijs te gaan stu-
deren bij Betho Davezac, die ik bij een cursus ontmoette. Ik 
dacht heel veel van hem te kunnen leren en dat deed ik ook 
twee jaar lang. Daarna studeerde ik nog drie jaar verder bij 
Alberto Ponce (een grootheid van Spaanse origine – HvH). 
In dezelfde tijd haalde ik mijn diploma uitvoerend musicus 
in Amsterdam.”

Om zijn studie in Parijs te kunnen betalen, gaf Wilco les. 
Niet alleen gitaar, maar ook keyboard. “Ik heb nog enkele 
keyboardleerlingen, zij zijn overgebleven uit die tijd. Ik neem 
geen nieuwe meer aan.”

Dat is allemaal zo’n 20 jaar geleden. Inmiddels is Wilco een 
gevestigd musicus en docent. Hij heeft twee banen en doet 
er nog een heleboel bij. Wilco geeft 17 uur per week les bij 
BplusC, Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur in 
Leiden. Daarnaast geeft hij thuis in Leiderdorp nog 20 uur 
per week les. Daarbij zitten ook de uren waarin hij ensembles 

coacht, lessen voorbereidt(materiaal uitzoeken en arranger-
en) en zijn administratie bijhoudt. Overigens speelt hij ook 
mee in de leerlingenbands van BplusC die hij coacht. In Lei-
den is het op 3 oktober altijd feest vanwege Leidens Ontzet. 
Dit jaar treedt Wilco daarbij op met een leerlingenband.

Daarnaast heeft Wilco een concours en een workshop geor-
ganiseerd voor amateurs die klassiek gitaar spelen. Dat vond 
plaats op 29 september. Dit project had tot doel meer mensen 
klassiek gitaar te laten spelen en ze te laten samenspelen. Wil-
co: “Normaal speel je in je eentje thuis, of met z’n tweeën. 
Nu hebben gitaristen de kans om in een groep te spelen en 
te ervaren hoe gaaf dat is.” Natuurlijk was een derde doel dat 
deelnemers de kans krijgen te laten zien wat ze kunnen. En 
tot slot hebben ze andere gitaristen leren kennen.

En Wilco leert zelf ook graag, hij heeft zangles. “Ik leer pop, 
jazz en een beetje klassiek, zodat ik stukken beter kan voor-
zingen tijdens de les. Een ritme van een partij voorzingen 
werkt toch beter dan alleen meespelen. En ik ga naar logope-
die om m’n stemtechniek te verbeteren. Ik pas het toe tijdens 
mijn lessen. Dan kan ik meteen trainen, zonder daar speciaal 
tijd voor vrij te hoeven maken.” Ook heeft hij in de jaren ’90 
een cursus ensembleleiding gedaan. “Dat komt nog steeds 
van pas wanneer ik bands coach en bij de workshop die ik 
ga geven.”

En alsof dat nog niet genoeg is, werkt hij zelf met professionele 
musici toe naar bandoptredens, onder meer op bruiloften. 
“Niet te vaak, want ik heb al veel werk en een gezin. Ik werf 
zelf ook niet actief om optredens te regelen. Ik speel alleen 
zo’n twee keer per maand mee als ik gevraagd word.”
Voor klassieke optredens geldt hetzelfde. Het zijn vaak so-
loconcerten of zang-gitaarduetten. “Je moet dan echt tijd 
vrijmaken naast je lessen om stukken in te studeren en te 
arrangeren. Dat moet je per concert doen. Ik heb daar door-
gaans nauwelijks tijd voor en als je solo speelt, ben je heel 
kwetsbaar. De muziek moet er dus wel goed in zitten en dat 
vergt tijd.”

Wilco zou – als hij zou willen – makkelijk weer op zijn oude 
niveau van vlak na zijn studie kunnen komen en als topgita-
rist de klassieke podia afgaan. “Maar nu heb ik zekerheid. Ik 
heb een gezin en een huis. Het zou alleen lukken als ik daar-
voor lesuren opgeef, maar dan krijg je er onzekerheid voor 
terug. En mijn vrouw en kinderen vinden het vast niet leuk 
als ik vaak tot ’s avonds laat en in het weekend weg ben.” Dus 
lesgeven it is. Wilco werkt graag, als het even kan, vanuit de 
wens van de leerling. Dat begint natuurlijk al met de vraag 
welke gitaarmuziek je wil spelen: rock, klassiek, flamenco… 

Klassieke gitaar, flamenco, 
elektrische gitaar, pop, jazz… 
Wilco van Wee weet er wel 
raad mee. Hij speelt al die 
stijlen niet alleen, hij geeft er 
ook les in. “Juist die afwis-
seling vind ik zo leuk in mijn 
werk.”

Gitarist Wilco van Wee houdt 
van veelzijdig werk

En als iemand dan heel graag een bepaald nummer wil 
spelen, gaat hij daaraan werken. “Een leerling had op You-
Tube een duet gevonden, maar daarvan bestond geen blad-
muziek. We hebben toen allebei een deel uitgewerkt en ik 
heb dat in een halve dag afgemaakt. Dat kost dan wel even 
tijd, maar daarna heb ik wel een leuk nieuw stuk voor m’n 
lespraktijk.”Met bands werkt hij het liefst naar optredens toe. 
“Die natuurlijke dwang werkt motiverend. Leerlingen gaan 
dan vaak ook veel sneller vooruit dan wanneer ze geen dead-
line hebben.” En met zijn individuele leerlingen werkt hij 
naar voorspeelavonden toe. Het leuke is: het werkt echt. 

Als mensen iets bereiken wat ze niet van zichzelf verwacht 
hadden, motiveert dat enorm. Wilco illustreert dit met een 
anekdote: “Een leerling, een student uit Den Haag, kwam 
naar gitaarles. Toen hij op Leiden Centraal was, belde hij op: 
‘Ik sta op het station, maar ik heb geen geld voor de bus.’ 
Nou, zei ik, ik heb wel een idee over hoe je hier kan komen. 

‘Nee, dat ga ik echt niet doen’, zei hij. Ik vroeg: waarom niet? 
Dat kan je toch makkelijk doen, met een gitaar op het station? 
Tien minuten later belt hij weer, helemaal enthousiast: ‘Ik 
heb het toch gedaan. Ik heb op straat gitaar gespeeld! Na drie 
passanten had ik genoeg geld voor de bus!’”
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