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(klein)kind van…

 “Ik heb mijn kinderen vrij opge-
voed,” vertelt Lenny Kuhr over 
haar dochters Daphna (33) en 

Sharon (38), die ze na de scheiding van 
haar eerste man grotendeels alleen heeft 
grootgebracht. “Ik wilde als moeder 
meteen weten: wie zijn jullie, hoe kan ik 
jullie ware karakter helpen ontwikkelen? 
Ik heb nooit de behoefte gevoeld om mijn 
kinderen op te zadelen met mijn idee over 
hoe ze zouden moeten worden. Daarom 
heb ik ze naar de Vrije School laten gaan. 
Hun artistieke kant is daar sterk ontwik-
keld, maar achteraf gezien vond ik dat ze 
er wel heel weinig discipline leerden. Het 

is goed om kinderen de lessen in hun eigen tempo te laten 
volgen, maar ze moeten wel gewoon huiswerk maken. Als 
een kind van school uit de indruk krijgt dat het niet erg is 
als ze haar huiswerk niet maakt, dan gaat het thuis natuurlijk 
lekker spelen. Dat vind ik een minpunt. Maar toch was die 
school al met al een juiste keuze. Naar mijn idee heeft het er 
toe bijgedragen dat mijn dochters zich hebben ontwikkeld 
tot eigenzinnige, sociale en creatieve mensen.”

WaRM cOntact
“We kregen thuis altijd veel vrijheid en tot op de dag van 
vandaag voel ik me daardoor ook een vrij mens,” zegt  

‘als moeder is ze lief, 
intelligent en echt 

enorm gezellig’

daphna (33) en sharon (38):

Wat was heel Nederland 
trots op Lenny Kuhr 
toen ze in Madrid het 
Eurovisie Song festival 
1969 won met haar 
liedje De Troubadour. 
Voor Lenny betekende 
het de start van een 
rijke muziekcarrière. Nu 
bereidt de zangeres haar 
nieuwe theaterprogram-
ma ‘Wie ben je’ voor, 
dat 15 september van 
start gaat. Lenny heeft 
twee dochters: Daphna 
(33) en Sharon (38). 
Aan Primero Plus vertel-
len ze over de bijzondere 
band tussen hen drieën.

(Klein)kind zijn van een beroemde oma of 
opa, mama of papa, hoe is dat? Primero Plus 
vroeg het aan Daphna en Sharon, de dochters 
van Lenny Kuhr (63).

Met Sharon (links)  
en Daphna

Een promotiefoto voor  
haar elpee De Zomer 
Achterna (1971)

‘Ik ben trots op 
de mensen dIe 
mIjn dochters 
zIjn geworden. 

onze band Is 
heel sterk’

Lenny
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Daphna (33), de jongste dochter van 
Lenny Kuhr, die werkzaam is als ge-
luidstechnicus in Tel Aviv. “Natuurlijk 
was het erg jammer dat mijn ouders uit 
elkaar zijn gegaan toen ik een jaar oud 
was. Eerlijk gezegd miste ik in de jaren 
erna wel een vader in huis. Maar mijn 
grote geluk was dat mama’s nieuwe 
vriend van toen, Herman Pieter de 
Boer (de tekstschrijver, red.), voor een 
groot gedeelte de vaderrol overnam. We 
hebben allemaal nog steeds een warm 
contact met Herman. Hij is naar mijn 
gevoel mijn échte vader, dus in feite heb 
ik er gewoon twee. Met mijn biologi-
sche vader heb ik inmiddels trouwens 
ook een goed contact. Soms denk ik wel 
aan de dingen die we vroeger gemist 
hebben. Maar al met al is het allemaal goed verlopen en heb 
ik nu naar mijn gevoel twee lieve vaders.”
Daphna vervolgt: “Ik ben blij met de vrije opvoeding die 
ik heb gekregen, want daardoor voel ik me tot op de dag 
van vandaag ook een vrij mens, maar ik zie ook de min-
dere kanten ervan. Ik heb daarna - en nu soms nog steeds 
eigenlijk - meer m’n best moeten doen om mezelf tot dingen 
te dwingen. Mijn moeder zegt wel altijd dat ze vertrouwen 
in me heeft. In mij en de dingen die ik doe. Dat heeft me 
enorm geholpen.” 

VEEl StEun
Lenny’s oudste dochter Sharon (38) heeft 
de scheiding van haar ouders redelijk 
bewust meegemaakt. “Ik was 6 jaar toen 
mijn ouders uit elkaar gingen. We woon-
den toen net een jaar in Israël. Op een 
dag kwam mama me vroeg van de kleu-
terschool halen en diezelfde dag zijn we 
vertrokken naar Nederland. Om jarenlang 
niet meer terug te keren naar Israël. Dat 
was een behoorlijke shock voor me,” zegt 
Sharon.
“We zijn daarna in Nederland bij mama in 
een heel gezellig en liberaal denkend huis 
opgegroeid, ik ben daar heel blij om want 
dat zijn mijn roots. Ook nu ik in Israël 
woon heb ik daar veel steun aan. Want 
daar zijn mensen soms wat stugger. En 
oordelen wat sneller over anderen. Het is 
een zegen om - zoals ik dat ervaar - ieder 
ander te kunnen accepteren. Ieder mens is 
voor mij gelijk, ongeacht iemands religie, 
ras of wat dan ook. Ieder levend wezen 

heeft het recht op een goed 
en gelukkig leven! Dat heb 
ik echt van mijn moeder ge-
leerd. Net zoals hoe belang-
rijk de sfeer in huis is. Hoe 
je het gezellig kunt maken 
thuis. Maar ook dat je op een 
vriendelijke toon met elkaar 
praat, ook al ben je het mis-
schien wel eens oneens. En 
hoe fijn het is om oprecht aandacht voor 
elkaar te hebben en elkaar daarbij aan  
te kijken.”

liEfDE VOOR taal
Daphna: “Ik heb van mijn moeder de 
liefde voor mooie en interessante liedjes 

geleerd. En door Herman (Pieter de Boer, red.) heb ik ook 
de liefde voor mooie teksten en taal meegekregen. Verder 
vind ik dat ze echt heerlijk kan koken. En iets waarin ze echt 
een voorbeeld is voor velen is de manier waarop ze zorg-
zaam is voor iedereen. In het bijzonder lange tijd voor haar 
beide ouders en sinds kort - helaas - alleen voor haar vader.”
Sharon: “Ik bewonder haar ook om het vuur en de creativi-
teit die ze heeft. Mama is altijd trouw aan zichzelf geweest 
en verkoopt haar ziel voor geen miljoen! Ik bewonder haar 
ook om de liefde die zij kan geven aan haar familie, kinde-
ren en kleinkinderen. Ze kan zichzelf echt wegcijferen.”
Daphna vult aan: “Ik waardeer haar als zangeres enorm.  

Ik denk dat zij de beste zangeres is die 
ik ken. Een mooiere stem kan ik me niet 
voorstellen. En dat zeg ik niet omdat ze 
mijn moeder is. Dat vind ik ook echt.  
Verder is ze gevoelig, lief, soms naïef,  
en 99% van de tijd bezig met liedjes. Echt 
een muzikant.”
Lenny’s jongste dochter vervolgt: “Ik waardeer trouwens 
ook de manier waarop zij met haar muzikanten omgaat. Met 
zo enorm veel respect. Ik zie in mijn vak van geluidstechni-
cus in het theater dat andere artiesten heel anders tegen hun 
bandleden zijn... Als moeder is ze lief, intelligent en echt 
enorm gezellig. Ze is tegen ons altijd streng én ook heel lief 
geweest. Die combinatie zou ik wel willen toepassen als ik 
zelf kinderen krijg. En last but not least: ze is mooi. Ik heb 
een mooie moeder!”

OPEn BanD
Sharon: “Ik heb een heel goede en open band met mama. 
Soms merk ik hoe ik altijd haar kind blijf want ondanks dat 
ik al 38 ben, is het nog steeds zo dat als mama iets afkeurt, ik 
het bijna automatisch met haar eens ben. Zo diep zit dat nog 
in mij! Mama is een echt diepe graver... Soms zweeft ze in 
haar eigen artistieke wereld. Aan de andere kant kan ze ook 
heel aards zijn en kan je enorm met haar lachen, ze is heel 
geestig! Het is echt een bijzonder mens. Ik ben gewoon erg 
trots op haar!” Daphna: “We hebben eens samen tijdens een 
optreden een liedje gezongen wat ik had geschreven. Dat zal 
ik nooit meer vergeten.”
Mama Lenny Kuhr zegt op haar beurt over haar dochters: 
“Daphna is de meest creatieve van de twee en Sharon is 
zowel praktisch als spiritueel, maar tegelijk gelooft Sharon 
ook heel sterk in de geestkracht. Dus dat je als mens je eigen 
denkcomputer waarin alle overtuigingen van vroeger zijn 
opgeslagen voor een groot deel kunt herprogrammeren. 
Daphna gelooft meer in passies. Ze is een enorme muziek-
liefhebber en kenner. Ze kan zich helemaal verliezen in een 
tekst of in een gedeelte van een lied. Als ik een paar dagen 
bij haar logeer, vind ik het heerlijk als ze me haar favoriete 
muziek op YouTube laat zien en horen.”  
Dat haar dochters zonder vader zijn opgevoed, kon Lenny 
aan Daphna het meest merken.

“Ze had dat stukje autoriteit vroeger 
eigenlijk nodig. Ik probeerde het gemis 
te compenseren door naast een moeder 
ook een vader voor mijn kinderen te 
zijn, maar dat lukte natuurlijk maar tot 
op zekere hoogte. Ik denk dat het gemis 
aan een vader ook terug te vinden is in 
Daphna’s partnerkeuzes. Ze zoekt vaak 
krachtige mannen uit. Daarin vindt ze 
een vorm van veiligheid, vermoed ik.”
 

OPVOEDinG
Lenny vervolgt: “Maar ach, aan iedere 
opvoeding schort wel iets. De volmaakte 
opvoeding bestaat gewoon niet. Er gaat 

altijd wel wat mis. Op een aantal extreme gevallen na hoort 
dat gewoon bij de weg die het kind moet afleggen. En: het 
is als mens ook een kans om je winst te halen uit verlies, uit 
datgene wat je misschien hebt gemist in je jeugd. Hetzelfde 
geldt voor de liefde. Natuurlijk, ik ben gelukkig met mijn 
man Rob, maar ook liefde kan nooit helemaal compleet zijn. 
Er moet altijd nog iets te wensen overblijven, een verlangen. 
Dat hoort bij het leven. Ik zie het als een dans: vanuit de 
diepte stijg je op. Misschien hebben we die pijn juist nodig 
om het verlangen te creëren gelukkig te willen zijn. Want je 
kunt je wel degelijk bevrijden van de meeste pijnen. Ik zeg 
niet dat dat niet moeilijk is, maar het is wel mogelijk; door-
leef het en laat het los! Blijf niet hangen in een slachtoffer- 
gevoel. Ik heb geen spijt van mijn scheiding van de vader 
van mijn dochters, want je gaat scheiden met het doel om 
het daarna beter te hebben, dus de bedoeling is goed, maar 
ik heb toen niet beseft wat voor impact een scheiding heeft  
 
 
 
 

‘Ik denk dat zIj de 
beste zangeres Is 
dIe Ik ken. Verder 

Is ze geVoelIg, lIef, 
soms naïef, en 99% 
Van de tIjd bezIg 

met lIedjes’ 

‘ach, de Volmaakte 
opVoedIng bestaat 

gewoon nIet. 
er gaat altIjd wel 

wat mIs’

‘Ik bewonder 
haar om het Vuur 
en de creatIVIteIt 
dIe ze heeft. mama 

Is altIjd trouw 
aan zIchzelf 
geweest en 

Verkoopt haar 
zIel Voor geen 

mIljoen!’

Daphna

Lenny

Sharon

Samen met Sharon, 
enkele jaren geleden 
bij folkwoods in 
Eindhoven

Daphna als 
muzikant in een 
israëlische band

Vlak na het Songfestival 
in Madrid (1969)



op je kinderen, want kinderen functione-
ren gewoon beter bij een uitgebalanceer-
de vader- en moederrol in de buurt. Een 
moeder is er voor de onvoorwaardelijke 
liefde jegens een kind. Een vader kan iets 
beter grenzen aangeven. Het kind heeft 
beide invloeden nodig.”

BOfKOnt
Lenny: “Maar ik ben trots op de mensen die mijn dochters 
zijn geworden. En ik ben een enorme bofkont met twee van 
deze dochters. Onze band is heel sterk. Als er hier in Neder-
land iets speelt, dan laten mijn dochters in Israël alles vallen 
en komen ze direct over. Andersom ook. Dat weten we van 
elkaar. Daarom voelt het niet als een grote afstand. We staan 
er voor elkaar en bellen elkaar heel geregeld. We sms’en da-
gelijks, skypen, Facetimen. En zien elkaar heel geregeld op 
het schermpje van de computer of de smartphone. Zo heeft 
Daphna ook contact met mijn vader van 92 jaar, via Face-
time! Iedere avond! En vier keer per jaar zijn we bij elkaar. 
Dan komen zij hier of ga ik met mijn man Rob (Lenny’s 
tweede echtgenoot Rob Frank, red.) naar Israël en blijven 
we langere tijd bij elkaar. Zo hebben we echt kwaliteitstijd 
met elkaar. Je moet het moment pakken en ervan genieten. 
Geluk kun je namelijk niet hercreëren of afdwingen. Je moet 
het beleven, maar je moet wel altijd openstaan voor geluk, 
want het kan je ieder moment verrassen. Dat soort inzichten 
heb ik mijn kinderen ook willen meegeven.”
Waarom zijn jullie eigenlijk in Israël gaan wonen, Sharon en 

Geboren: 22 februari 1950 in Eindhoven.
Nadat ze in 1967 het Cabaret der Onbekenden won, volgde haar eerste single Laat 
Maar. Echt bekend werd Lenny Kuhr met het lied De Troubadour waarmee ze in 1969 
het Eurovisie Songfestival in Madrid won, op een gedeelde eerste plaats met Engeland, 
Frankrijk en Spanje. Haar debuutalbum was daarna meteen goed voor een Zilveren 
Harp. Ze kreeg ook succes in Frankrijk en scoorde daar de nummer-1 hit Jesus Cristo. 
Lenny’s album De Zomer Achterna werd beloond met een Edison, maar haar aller-
grootste hit in Nederland was toch wel Visite (1980). Ter ere van haar 40-jarige carrière 
maakte ze een succesvolle theatertournee getiteld 40 jaar Verliefd. Ze deed eveneens 
mee aan de DWDD Recordings en het populaire programma Ali B op Volle Toeren. 
Vanaf 15 september gaat Lenny Kuhr weer op theatertournee door heel Nederland. En 
wel met een volledig nieuw programma getiteld Wie ben je. Wilt u naar één van haar 
concerten? Zie voor de volledige speellijst www.lennykuhr.com.
Privé: Lenny trouwde met de Israëlische KNO-arts die haar onder behandeling had 
nadat ze het slachtoffer was geworden van een gewelddadige aanval op een treinstation. 
Met hem kreeg ze twee dochters: Sharon en Daphna. Ze gingen in Israël wonen, maar 
hun huwelijk liep stuk. Daarna had ze een relatie met tekstschrijver Herman Pieter de 
Boer. In 2003 trouwde ze met een andere arts, Rob Frank. Lenny heeft twee klein-
kinderen: Ozz (9) en Lihi (8), allebei van dochter Sharon.   
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Daphna? Sharon: “Nadat we destijds zo plotseling uit Israël 
zijn vertrokken - een plek waar ik het als kind heel fijn had - 
heb ik altijd de droom had om terug te keren. Mijn heim-
wee-gevoelens waren heel sterk. Alsof een grote magneet 
mij ernaar toe trok. Ik heb altijd geweten dat ik later, na 
mijn havo-diploma, terug zou gaan. En dat is ook gebeurd. 
Een paar dagen na mijn diploma ben ik geëmigreerd.”
Daphna: “Bij mij is het toevallig zo gelopen. Ik kwam  
eigenlijk mijn zus opzoeken en zou een paar maanden  
blijven. Maar op de één of andere manier voelde ik me hier 
zo enorm thuis en gelukkig, dat ik ben gebleven.”
Lenny Kuhr tot slot: “Natuurlijk mis ik ze wel eens, want 
wat je liefhebt wil je vasthouden. Maar in het leven stroomt 
alles. We zijn voortdurend aan het veranderen en dan kun 
je maar het beste meegeven. ‘Stroom maar met je stroom 
mee, droom maar met je droom mee. Terug naar je geboor-
teland...’ zing ik in mijn nieuwe programma. Zo moest ik 
mijn dochters ook loslaten en naar Israël laten gaan. Ik wist 
dat ze daar hoorden. En als iets voor je gevoel klopt, dan is 
loslaten misschien wel moeilijk, maar niet onmogelijk.” l

‘ze Is tegen ons 
altIjd streng 

én ook heel lIef 
geweest. dIe 

combInatIe zou 
Ik wel wIllen 

toepassen als Ik 
zelf kInderen krIjg’

Daphna

Zusjes Daphna en Sharon 


