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Voorgerecht of lunch voor 2
personen:
2 medium grote rode bieten;
stuk aluminiumfolie; ½ eet-
lepel olijfolie; 1 teen knof-
look, gekneusd; ½ theelepel
zeezout; 2 takjes verse tijm;
1 eetlepel sherryazijn; ½
eetlepel notenolie; 80 gram
zachte geitenkaas; 50 gram
rucola; grof zeezout en zwar-
te peper; pluk tuinkers.

Warm oven voor op 180 gra-
den. Was bieten en verpak ze
met knoflook, zout, olijfolie
en tijm in groot vel aluminium-
folie. Let op: pakketje herme-
tisch sluiten! Leg 1 uur in
oven, grote bieten iets langer.
Laat iets afkoelen, pel velle-
tjes eraf en snij in flinterdun-
ne plakken.

Leg wat rucola op bord, schik
bietenplakken daarover en be-
druppel met sherryazijn en
olie. Verkruimel geitenkaas er-
over, bestrooi met grof zee-
zout en peper uit de molen.
Garneer met tuinkers. Geef er
vers gebakken stokbrood of

ciabatta bij. Heerlijk met een
glas bockbier.

Tip: Uit te breiden met grof ge-
hakte walnoten of enkele
plakjes, knapperig gebakken
en vervolgens verkruimelde
ontbijtspek.

I n mijn streekkrat vind ik
verse rode bieten, waar-
mee ik iets lekkers wil
maken. In dat geval moet

je dus niét in de Wannee kij-
ken: „Kook bieten 2 tot 2 ½ uur,
in de winter 3 à 4 uur!”
Ik weet dat de bereiding van
bieten tijd vraagt, maar zoveel?
Van onze allerbeste ladychef,
Angélique Schmeinck, leerde ik
hoe je makkelijk en snel super-
lekkere bieten maakt: poffen in
de oven!
Gewoon verpakken in alumini-
umfolie, samen met zeezout,
verse tijm, een teentje knof-
look en wat olie.
In de oven leggen en niet meer
naar omkijken. De biet is na
een uur gaar en al perfect op
smaak. Geen vieze Wannée-er-
aanse kookluchten in huis, inte-
gendeel, het gaat juist heerlijk
geuren!

Daarna is het een kwestie van
velletje eraf trekken en bieten
in blokjes of, in mijn geval, in
vliesdunne plakken snijden.
Niet vergeten je huisgenoten
te waarschuwen dat je urine
wel eens vreemd kan opkleu-
ren.
Ik heb ooit een zeer bezorgde
echtgenoot aan de telefoon ge-
had, vanaf Schiphol. Hij stond
op punt te vertrekken voor
een zakenreis, maar durfde
niet, vanwege een verdacht
plasje.
Ik kon hem gerust stellen,
door hem te herinneren aan
die heerlijke bietenstamppot
van de avond ervoor.

Wie is er niet opgegroeid met de
Wannée-kookboeken? 105 jaar
na de eerste editie van dit hand-
boek van de voormalige huis-
houdscholen neemt Puck
Kerkhoven een Wannée-klassie-
ker onder handen.
Vandaag: een super-
lekkere
bietenschotel

Je urine kan
wel eens vreemd
gaan opkleuren

Waarom dit boek, en waarom nu?
„Ik had als kind al het verlangen

om op zoek te gaan naar mijn diep-
ste wezen. Het voelde als heim-
wee. In 1993 kreeg ik problemen
met mijn stem, datgene waarmee
ik me als zangeres vereenzelvigde.
Ik kon niet meer zingen of spre-
ken. Daardoor werd ik helemaal op
mezelf teruggeworpen. Ik had
geen enkel houvast meer. De enige
optie die me open stond was het
te aanvaarden, mezelf over te ge-
ven aan die donkere nacht van de
ziel. Dat was een magisch mo-
ment. Het was of ik in die stilte
een bron aanboorde die niet meer
te stelpen was. Vanaf dat moment
kon ik niet meer stoppen met
schrijven.”

Dat is nu meer dan twintig jaar gele-
den.

„Ik had helemaal geen plannen
voor een boek. Wie zou over mijn
zoektocht willen lezen? Ander-
zijds waren er zoveel dingen die
door me heen gingen. Die wilde ik
niet verloren laten gaan. Tijdens
een verblijf vorig jaar in Israël,
waar mijn dochters en kleindoch-
ters wonen, raakte ik in gesprek
met een vrouw. Deze vrouw druk-
te me op het hart om een boek te
gaan schrijven. Toen ging het ei-
genlijk vanzelf. Je ervaringen stij-
gen boven jezelf uit, maar dienen
een groter doel, ze spreiden zich
uit.”

Is Lenny Kuhr alleen onthecht en spiri-
tueel?

„Nee hoor, net als iedereen ben
ik een vat vol verlangens. Ik kan
met kinderen en kleinkinderen lek-
ker tutterige en gezellige dingen
doen, zoals elke moeder en oma.
Bij concerten sjouw ik zelf met
mijn spullen, ook als het flink gere-
gend heeft en ik tot mijn enkels
wegzak in de modder. Mijn vaste
gitarist Cor Mutsers plaagt me
daarmee: ‘Je hebt het Songfestival
voor niets gewonnen.’ Ik ben inder-
daad geen ster geworden die ande-
ren voor zich kan laten werken.”

En je zult ook moeten eten.
„Mijn man Rob is een fantas-

tische kok. We houden van zuive-
re smaken. Ik ga hier in Nederwet-
ten bij het boerderijtje van Joke
langs om eieren en verse groenten
te kopen. Een van de beste restau-

rants in de omgeving is Zarzo aan
de Bleekweg in Eindhoven. De jon-
ge eigenaar en chef Adrian Zarzo
verdient nu al een ster.”

Je bent een geboren Eindhovense.
„Ik ben verknocht aan Eindho-

ven. Ik kom graag op de Kleine
Berg en het Wilhelminaplein. Die
hebben hun dorpse karakter be-
waard. Door ontwikkeling van
Strijp-S krijgt de stad nieuwe allu-
re. Ik had altijd het gevoel dat ik
Eindhoven moest verdedigen. Nu
ben ik er trots op.”

Maar je woont in Nederwetten.
„Ik houd van de weidsheid hier.

De mooiste weg om thuis te ko-
men is als ik met de fiets vanaf de
Sterrenlaan de Soeterbeekseweg in-
sla, een kronkelend landweggetje
waar de tijd stilgestaan lijkt te heb-
ben. Maar thuis ligt ook in je bin-
nenste. Zoals een kabbalistische
rabbijn het verwoordde: ‘Zion is
geen land, het is een plek in jezelf’.
Pas als je daar vrede hebt, kun je
vrede met anderen hebben.”

Gekust door de eeuwigheid is uitgege-
ven bij Dabar-Luyten in Heeswijk. Op zon-
dag 18 oktober treedt Lenny Kuhr op in
Theater Speelhuis in Helmond. Zondag 8
november verzorgt ze een optreden met
het Eindhovens Zang en Operettekoor in
het CKE aan de Pastoriestraat, Eindho-
ven.
www.lennykuhr.com

‘Ik had altijd het gevoel
dat ik Eindhoven moest
verdedigen. Nu ben
ik er trots op’

CARPACCIO VAN RODE BIETKOKEN MET PUCK

Lenny Kuhr over Nederwetten

‘IK HOUD VAN DE
WEIDSHEID HIER’

Lenny Kuhr thuis in Nederwetten. FOTO TON VAN DE MEULENHOF/FOTOMEULENHOF

Zangeres Lenny Kuhr publiceerde onlangs het boek
Gekust door de eeuwigheid. In biografische

aantekeningen en poëtische ontboezemingen doet ze
verslag van een innerlijke spirituele zoektocht. Daar
heeft het tijdelijke verlies van haar stem begin jaren

negentig een grote rol in gespeeld.

DOOR RENÉ VAN PEER
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