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Uit & thuis 

Rondje Randstad

Het is onmogelijk om ukelele 
te spelen en niet te lachen.
George Harrison had er altijd een paar bij zich.

Tisha Eetgerink
Amsterdam

George Harrison zei het al: de ukelele 
is een instrument dat je niet kunt be-
spelen zonder te lachen. En dan be-
doelde hij niet uitlachen. De legen-
darische Beatles-gitarist had altijd 
een paar extra ukes in de kofferbak 
van zijn auto liggen, mocht iemand 
met hem mee willen spelen. Is het in 
je eentje namelijk al leuk, met een 
groepje tekeergaan op ukeleles, daar 
kan geen puppy, zonvakantie of anti-
depressivum tegenop. Dertig centi-
meter instant blijheid.

De ukelele – in het Engels ukulele 
– is aan een snelle opmars bezig. Het 
kleine broertje van de gitaar dreigt 
het coolste instrument around te wor-
den, niet langer uitsluitend bespeeld 
door hippies of dikke Hawaiianen 
die over een regenboog zingen, maar 
door jonge mensen en trendsettende 
artiesten als tUnE-YarDs en The Black 

Atlantic. In Oost-Londen koop je er 
een bij The Duke of Uke en in 
Brooklyn, New York organiseren ze, 
altijd uitverkochte, ukelelefeestjes .

In Amsterdam kun je sinds kort 
terecht bij de Uke Boutique aan de 
Lijnbaansgracht. ‘Mensen ontdekken 
de voordelen’, zegt eigenaar Neil Fos-
ter, net als George Harrison afkom-
stig uit Liverpool. ‘In tegenstelling tot 
veel andere instrumenten is het vrij 
makkelijk te leren. Binnen no time 
speel je Elvis of Johnny Cash. Maar 
Adele kan ook.’ Samen met zijn Ame-
rikaanse vriendin Candace Bloom, 
die ukelele-les geeft, runt Foster deze 
eerste hoofdstedelijke ukelelewinkel.

Met gele en groene muren doet de 
Uke Boutique ergens wel denken aan 
Hawaii, waar de ukelele vandaan 
komt. Of nou ja, eigenlijk brachten 
Portugese immigranten eind negen-
tiende eeuw een voorloper van het 
instrument mee naar de tropische 
eilandengroep. Daar kreeg het zijn 

huidige sound en naam, die ‘sprin-
gende vlo’ betekent. De winkelmu-
ren in Amsterdam hangen vol: sobere 
Japanse in donker hout en bonte 
Amerikaanse in groen en roze met 
een brug in de vorm van een dolfijn-
tje. Die zijn het goedkoopste (60 euro 
inclusief tuner en tas), het duurste 
exemplaar is verrassend genoeg een 
houtkleurige met Hello Kitty (1.600 
euro). Er zijn drie maten: tenor, con-
cert en soprano. De laatste is het 
kleinst en populairst. ‘Ervaren gitaris-
ten willen nog wel eens beginnen met 
een grotere, toch iets stoerder denken 
ze dan, maar altijd komen ze later te-
rug voor een soprano.’ 

Mee naar het park
Foster speelt zelf pas een paar maan-
den, maar kan niet wachten tot het 
warmer wordt en hij met zijn uke 
naar het park kan. ‘Omdat-ie zo klein 
is, neem je hem zo overal mee naar-
toe. Thuis pak ik hem ook sneller dan 

mijn gitaar. Gewoon even spelen op 
de bank tijdens de reclameblokken. 
Ik word er zo relaxed van en ben al 
een paar keer wakker geworden met 
mijn uke als een baby in mijn armen.’ 
Wat speelt hij dan? ‘Tja, wat niet? 
Dylan, Hendrix. Jolene van Dolly Par-
ton is ook niet zo moeilijk en ik heb 
net een nummer van New Order ge-
introduceerd in ons orkest.’ 

Het nieuwbakken Ukulele Or-
chestra of Amsterdam (zo genoemd 
in navolging van The Ukulele Or-
chestra of Great Britain waarvan leu-
ke filmpjes op YouTube staan)  geeft 
volgende week donderdag, 1 maart, 
een eerste optreden. Elke woensdag-
avond repeteren ze in de winkel. Ook 
daar is de populariteit van de uke 
goed te voelen. ‘Er komen elke week 
nieuwe, ervaren en onervaren, men-
sen bij, dus we moeten dringend op 
zoek naar een grotere oefenruimte!’  

www.ukeboutique.nl

Vrolijke noot
#Uke  Je kunt erom lachen en hij kan overal mee naartoe. De ukelele is hét instrument van 2012. 

‘In tegenstelling 
tot veel andere 
instrumenten is 
het vrij makkelijk 
om ukelele te 
leren spelen.’ 
FOTO’S: JEROEN 
STAATS

Rond 1900 verkocht Berlage in winkel ’t Binnen-
huis moderne meubels. In Haags Gemeentemu-

seum foto’s van die meubels in interieurs anno nu.

Wonen in Haags Binnenhuis
Rotterdam bouwt aan een nieuw centraal station.

 Zonder vertraging. Nu in de Openbare 
Bibliotheek een expo met bouwtekeningen.

Nieuw Rotterdams Centraal
In de 19e eeuw aten ze in Utrecht vooral producten 

uit eigen regio. Net als foodies nu. Het Utrechtse 
stadsarchief toont oude culinaire gewoonten. 

Utrechtse daghap


