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WORKSHOPS
We vroegen ons af of wij de enige gekken 
waren of dat er meer waren zoals wij. Dus 
gaven we een workshop. We zetten 12 stoelen 
buiten in het weiland en nodigden mensen uit. 
En precies wat het met ons had gedaan ge
beurde weer. We kregen mensen binnen twee 
uur uked. Het gaf enorm veel voldoening om 
mensen zo geconcentreerd bezig te zien en 
dan de zon te zien doorbreken op het gezicht 
als ze door krijgen dat het haalbaar is. 

Toen we begrepen dat wij niet de enige  
waren was het hek van de dam. We gingen 
naar Portugal om onze eigen ukeleles te im
porteren. Je doet het goed of je doet het niet. 
In een regenachtige Nederlandse zomer
vakantie heb ik (Barbara) mijn kinderen intra
veneus aan Netflix verbonden en onze web
site gebouwd. Enthousiast voor onze missie 
om iedereen aan de ukelele te helpen. Je 
doet namelijk vooral jezelf tekort als je het  
instrument wegzet als een lollig speelgoed 
gitaartje voor dubbelzinnige teksten op  
bekende nummers voor feesten en partijen. 

We hebben een duidelijke belofte: we leren 
iedereen binnen twee uur een nummer op 
de ukelele, ook als je nooit eerder een instru
ment hebt vastgehouden. En dat lukt. We 
bouwen de workshop zo op dat iedereen 
stap voor stap mee kan komen en ze spelen 
het nummer al voordat ze het door hebben. 
We leren de meest voorkomende akkoorden, 
in de meest voorkomende volgorde en terwijl 
iedereen nog denkt bezig te zijn met het  
oefenen van akkoordenwissels zingt Liselotte 
het nummer dat ze al aan het spelen zijn. 
Dan wordt het een feestje. Want met deze 
akkoorden in deze volgorde spelen ze gelijk 

nog een nummer. 

Na afloop van onze workshops krijgen we de 
meest bijzondere reacties, sommige raken 
ons diep. Mensen die vertellen dat ze weer 
trots op zichzelf zijn, dat het voelde als thuis 
komen, dat er weer muziek in hun huis is, dat 
hij voor het eerst plezier beleefde aan muziek 
maken (van een man die het conservatorium 
heeft gedaan!)

Inmiddels hebben we met onze workshops 
duizenden mensen uked gemaakt, hebben we 
ons team uitgebreid, is het aantal workshops 
verzesvoudigd, zijn we standaard een maand 
van tevoren uitverkocht en maken ze in Portu
gal voor ons de ukelele waar wij het liefst op 
spelen, massief hout, simpel en prachtig. 

Maar niet iedereen heeft zin om naar een 
workshop te komen. In een kring bij elkaar 
komen is iets waar vrouwen over het algemeen 
meer aan beleven dan mannen. Toen procent 
van onze workshop deelnemers zijn mannen, 
dus zwaar ondervertegenwoordigd maar 
zestig procent van de mensen die onze web
site bezoeken zijn man, de meerderheid. De 
verklaring: mannen leren graag op eigen 
houtje. Vandaar ook dit boek. 

Oh en trouwens als er mannen naar onze 
workshop komen, omdat ze ontvoerd zijn, 
verdwaald, of in een moment van totale ver
standsverbijstering of mee moeten vanwege 
een bedrijfsuitje of om hun huwelijk te redden, 
(Zij: je moet met me praten of je moet mee 
naar een ukelele workshop. Hij: Doe dan 
maar die workshop), gaan ze als een speer 
en zijn dan vaak de meest enthousiaste 

deelnemers.
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PRINCIPES
1. Investeer in een 
goed instrument en 
bezuinig op lessen 
Dit is voor veel mensen een mindshift. We ho
ren vaak: Ik neem een goedkope ukelele, 
want ik moet ik eerst aan mezelf bewijzen 
dat ik het echt leuk vind, dat ik echt doorzet 
en echt aanleg heb. Dan zal ik eerst heel 
hard oefenen, en heel veel les nemen en 
dan, dan misschien ben ik het waard om een 
mooi instrument te kopen. 
Niet doen. 
Wel doen: jezelf een prachtige ukelele ca
deau doen. Met een prachtige klank. En een 
prachtig uiterlijk. Zodat als je er naar kijkt je 
‘m vast wil houden. Als je ‘m vasthoudt van
zelf gaat aaien. Je ‘m liefdevol op je schoot 
neemt en wil spelen. Dat je over de snaren 
strijkt en je verrast wordt door een prachtig 
warm en vol geluid. Waardoor je nog een 
keer over de snaren gaat. Waardoor er van
zelf een ritme ontstaat en ongemerkt een 
lied voorbrengt en je opeens een uur verder 
bent. 
Juist als je nog niet ervaren bent, word je ge
holpen met een goed geluid. Dat elke strum 
beloond wordt. Als je virtuoos bent dan haal 
je zelfs een geinig geluid uit een speelgoed 
ukelele. 
Punt twee. Koop geen rommel. Ook niet voor 
even. Dat houdt een weggooi economie 
draaiende met veel te veel spul. Voor een 
mooie ukelele is altijd plaats, tot aan je be
jaardenflat aan toe. En als het niet meer aan 
jouw muur is dan kun je een mooi instrument 
altijd doorgeven. 

2. Wees mild
Als mensen iets nieuws leren, worden ze vaak 
boos op zichzelf als het niet meteen lukt. Dan 
nemen ze dat in eerste instantie zichzelf kwa
lijk. En dan zeggen ze niet: hee, dit ene stuk
je, deze vinger op die plek houden dat kost 
me nog wat moeite, maar de rest lukt me ei
genlijk bijzonder aardig. Nee ze zeggen din
gen tegen zichzelf als: LOSER, het eenvou
digste instrument, iedereen kan het spelen 
en zul je net zien jij loser der loser, loserbaas, 
het niet lukt, omdat je dus helemaal niks 
kan. 
Het valt ons ook op dat mensen na een 
workshop opsommen wat er niet goed is ge
gaan. Ja die G dus die kan ik echt niet, ter
wijl ze vergeten dat ze twee uur eerder nog 
niet eens wisten hoe ze een ukelele moesten 
vasthouden. Dus. Alsjeblieft. Wees mild. Ge
bruik veel het woordje nog als iets (nog) niet 
lukt. Als iets (nog) moeilijk is. Als iets (nog) te 
hoog gegrepen is. En benoem af en toe ook 
eens wat er al wel goed gaat. 

3. Plezier,  
niet prestatie 
of performance
Onze ambitie is kampvuurniveau. Verder 
hoef je je voor niks en niemand te bewijzen. 
Graag mag je ons glorieus voorbij streven 
maar het hoeft niet. We meten de kwaliteit 
van het spel af aan de mate van plezier die 
je eraan beleefd. Als je heel veel plezier hebt 
zal het vast, op een gegeven moment wel er
gens naar gaan klinken.
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7. Samen spelen 
leert beter
Als je dan die mooie ukelele hebt, je vriende
lijk bent tegen jezelf (en daardoor ook nog 
eens leuk gezelschap), plezier belangrijker 
vindt dan perfectie, thuis je uke aan de muur 
hebt hangen waardoor je ongemerkt al wat 
uren in de vingers hebt zitten, je niet bang 
bent om je spel simpel te houden, je weet je 
uit elk nummer te redden omdat je begint 
met de zangstrum; dan is het vooral de be
doeling om lekker samen te spelen. Met wie 
dan ook, waar dan ook. Met de buurman op 
je balkon, met vrienden op het strand, of als
je vlucht vertraging heeft met gestrande me
depassagiers op het vliegveld. Dat is niet al
leen heel plezierig, je leert hier ook het meest 
van.  

 4. Hang ‘m op
Als je dan die hele mooie ukelele hebt ge
kocht. Zo eentje met een mooi randje, of met 
een mooie houttekening of verpletterend 
schoon van simpelheid dan is de volgende 
stap dat je ‘m thuis ophangt op een plek die 
in het oog springt. Zodat je ‘m vaak even op
pakt, gedachteloos omdat je er langs loopt, 
voor vijf minuten, voor tien minuten, voor on
verwachts een uur omdat het zo lekker ging. 
Wij vinden dat er in elk Nederlands (om te 
beginnen) huishouden een ukelele aan de 
muur moet hangen. 

5. Simplify  
beter simpel dan  
helemaal niet
Maak het simpel, hou het simpel. Simpel is 
het woord. Simpel is de bom. Simpel is waar 
het allemaal om gaat. Minder snaren. Klein 
formaat. Lage verwachtingen. De mooiste 
liedjes zijn simpel. Beter een akkoord over
slaan of vereenvoudigen dan een heel  
nummer niet spelen. 

6. Strum strak
Doe niet minzaam over een simpele strum. 
Op elk akkoord een enkele beweging neer
waarts over de snaren is de basis van een 
nummer. Als je dat strak doet kun je er zelf bij 
zingen (daarom noemen we dat de zang
strum), kun je een nieuw nummer oefenen en 
kun je samen spelen. Dit gaan we allemaal 
nog uitleggen verderop in het boek. 
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THUIS
Het allereerste dat je doet als je een ukelele 
hebt is een spijker in de muur slaan, een 
touwtje achter de stemsleutels knopen en je 
uke ophangen. Doe dat op een plek waar je 
’m goed ziet en waar je makkelijk bij kunt, zo
dat je ’m vaak zult pakken. Voor 5 minuten, 
als je staat te wachten totdat iedereen z’n 
jas aanheeft, of als het water van de eieren 
net aan de kook is speel je over the rainbow 
voor een halfzachthard ei, of als je ’s och
tends je ogen open doet speel je jezelf even 

wakker, of als je chagrijnig bent speel je je 
zelf weer vrolijk. Als je eigenlijk iemand ach
ter het behang wil plakken haal je je uke van 
de muur, als je van de ene klus overgaat in 
de andere klus neem je een korte uke pauze. 
Dus met ingang van nu: als je ukelele niet 
binnen handbereik is, dan hangt –ie aan de 
muur, goed in het zicht, klaar voor het pak
ken. Juist als je nog beginnend bent, zal vaak 
kort spelen je verder helpen. 

OVERAL
Vanaf nu neem je je ukelele overal mee naar 
toe. Een hotelkamer voelt als thuis als je je 
uke bij je hebt. Het leed van een file wordt 
enorm verzacht als je kunt spelen – en de 
mensen in de auto’s naast je vrolijken op als 
ze je zien. In het vliegtuig kun je ‘m in een 
harde koffer meenemen als handbagage en 
in een zachte tas zet je ‘m op de grond tus
sen je benen. 
Je ukelele is licht en wordt ook wel het instru
ment van de vrijheid genoemd.
Een gitaar is veel groter en zwaarder en bijna 
niemand oefent gitaar in een publieke ruim
te. Voordat je je gitaar mee naar buiten 
neemt wil je al behoorlijk kunnen spelen. Niet 
alleen het formaat maar ook de verwachtin
gen zijn kleiner als je met je uke bijvoorbeeld 

op het strand zit. We hebben gemerkt dat de 
meesten je met rust laten als je zachtjes oe
fent. Mensen die ook willen oefenen, komen 
vaak wel bij je zitten, waardoor je tips en er
varingen kunt uitwisselen. Het viel ons op dat 
ieder zijn eigen manier van spelen en oefe
nen heeft, en die graag deelt. 
Het is helemaal niet bijzonder stoer ofzo als je 
virtuoos ukelele speelt, als je met je tong over 
de snaren gaat, rijbewegingen erop maakt 
en tot slot je ukelele in de fik steekt of stuk 
slaat op het podium. Dat staat ‘m niet. Het is 
geen soloinstrument, het is een instrument 
om samen te spelen en om bij te zingen. 
Als je wat luider speelt en om je heen kijkt ko
men mensen graag bij je zitten en zingen 
met je mee. Ook als je op je allersimpelst een 

Xxxxxxx



Reasons to get uked #2

IT’S
ALWAYS
FUN TO
PLAY
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PORTUGAL
Oorspronkelijk komt de ukelele uit Portugal. 
Een klein viersnarig gitaartje vertrok in 1879 
per boot als Cavaquinho en kwam meer dan 
een seizoen later aan op Hawaii. Daar kreeg 
het instrument andere snaren, een andere 
stemming en een andere naam: ukulele. 
Over de achtergrond van die naam gaan 
verschillende verhalen rond. 

oo-koo-leh-leh
1.    De Hawaiianen zagen een Portugese 

man spelen op zijn gitaartje en zijn vin
gers bewogen zo snel; hij leek wel een 
springende vlo. En uku lele betekent 
springende vlo in het Hawaiiaans.

2.    Het tweede verhaal vertelt dat de 
mensen zo opgetogen waren om na 
123 dagen op een boot weer op het 
strand te staan, dat één man uitzinnig 
van blijdschap op zijn Cavaquinho 
speelde en over het strand huppelde 
en hij leek wel een springende vlo.

3.    Dan is er ook nog het verhaal een kleine 
ADHD officier Edward William Purvis die 
onder koning Kalakaua diende. Hij 
speelde graag en niet onverdienstelijk 
ukulele en had zelf de bijnaam ‘sprin
gende vlo’. 

4.    Het mooiste verhaal wat ons betreft, is 
de verklaring van de laatste Hawaii
aanse prinses Lilliokalani, ook een fer
vent ukelelespeelster die zei dat de 
twee woorden uku lele een cadeau 
van ver; een cadeau dat blijft geven 
betekent. Dat is helemaal zoals wij het 
ervaren.
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HAWAII
Op Hawaii werd het nieuwe instrument om
armd door de koning en werd gebruikt voor 
officiële gelegenheden, bijvoorbeeld om de 
ceremoniële hoeladans te begeleiden. 

De eerste ukeleles werden van koahout ge
maakt. Koa is een acacia soort die alleen op 
Hawaii groeit. Van dit hout werden ook de 
wapens van de krijgers gemaakt vandaar de 
naam koa wat krijger betekent. 

Ook de eerste surfplanken werden van koa 
gemaakt. En strand, surfen en de ukelele zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Drie Hawaiiaanse prinsen namen 1885 het 
surfen mee naar Californië toen ze daar gin
gen studeren (oh dat moet er mooi hebben 
uitgezien) De ukelele volgde in 1915 naar 
Amerika en werd in golven steeds opnieuw 
populair. 


