
Verhalen en muziek over de  Tweede Wereldoorlog 
 
Verhalen en muziek over de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de ingrediënten van verhalenverteller 
Loek Boer uit Ommen en het Amsterdamse duo NIHZ (Niet In Het Zwart) op vrijdag 1 mei in theater 
Carrousel in Ommen, aanvang 20.15 uur.  
 
Met als titel “De buit bedroeg ruim 46 miljoen” wordt een waargebeurd verhaal verteld over de 
grootouders van Duo NIHZ-lid Bobby Rootveld. Zijn grootouders zaten in het verzet en deden actief 
mee met de grootste bankroof uit de Vaderlandse geschiedenis. Het tweede verhaal ‘De Pianist en 
de Kelner’ is fictief en gaat over een Zigeunerpianist. Na afloop van een concert wordt hij bediend 
door een ober met een Duits accent. Hij kijkt de ober in de ogen en staat oog in oog met de 
kampbeul die hem zoveel leed heeft aangedaan in het concentratiekamp. Twee bijzondere verhalen 
en Joodse muziek worden tot een mooi geheel gesmeed juist nu Nederland viert dat het 70 jaar 
geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. 
 

Loek Boer is een meesterlijke 
verhalenverteller. “Mensen leven in en 
van verhalen. We kunnen niet zonder. 
Veel verhalen dreigen echter te 
verdwijnen. Het is de kracht van de 
verhalenverteller om zijn luisteraars mee 
te nemen naar een andere wereld en zo 
een brug te slaan tussen daar en toen en 
hier en nu”, aldus Boer. Duo NIHZ, 
bestaande uit Bobby Rootveld (gitaar, 
percussie) en Sanna van Elst (blokfluiten, 
zang, melodica en klokkenspel) heeft in 
verschillende stijlen van Joodse muziek 

gezocht naar muziek en klanken die Duo NIHZ erg aanspreken en daar een programma van gemaakt. 
Door het onderduik- en verzetsverleden van de grootouders van Bobby Rootveld is Joodse muziek 
spelen zeer aangrijpend voor dit duo. Daardoor wordt de muziek ook met veel passie en emotie 
gebracht. 
Duo NIHZ laat met luchtige Joodse muziek horen dat een Joods programma niet altijd een zware 
invalshoek hoeft te hebben.  
 
Foto: Loek Boer (links) met het duo NIHZ 
Mensen leven in en van verhalen. We 
kunnen niet zonder: we groeien als 
kind op bij sprookjes, mythen en 
sagen, volksverhalen, fabels, 
gelijkenissen, 
ontstaansgeschiedenissen, verhalen uit 
de bijbel en andere belangrijke 



levensbronnen. In veel families kennen 
we nog levensverhalen van onze 
voorouders: wat ze zeiden en wat ze 
deden. En zelf vertellen we aan 
vrienden en familie over onze 
belevenissen: het verhaal gaat door. 

Veel verhalen dreigen te verdwijnen  
Veel verhalen dreigen echter te 
verdwijnen. Onze samenleving is 
gecomputeriseerd. De digitale snelweg 
vereenvoudigt en compliceert ons 
leven. Dus moeten we ons steeds vaker 
"onthaasten". Bijvoorbeeld door te 
luisteren naar "verhalen onderweg", uit 
andere tijden en culturen. En niet te 
kijken naar het computerbeeld, maar 
naar het beeld dat de verhalenverteller 
oproept. Om daarna weer verder te 
gaan zoals we gewoon zijn of … 
misschien toch even anders? 

Het slaan van een brug tussen daar en 
toen en hier en nu 
Het is de kracht van de 
verhalenverteller om zijn luisteraars 



mee te nemen naar een andere wereld 
en zo een brug te slaan tussen daar en 
toen en hier en nu. 

 

eluidsfragment 

"Mijn naam is Loek Boer. Als verhalenverteller trek ik door het land en door de tijd. 
Als je mij ziet, zie je ook deze rugzak. Onmisbaar voor mij, omdat hierin voorwerpen 
zitten die te maken hebben met de verhalen die ik vertel. Vandaag wil ik jullie over 
deze steen vertellen. Ik nodig jullie uit om te luisteren naar zijn levensverhaal dat hij 
jullie via mij vertelt...." 
"M"Mijn naam is Loek Boer. Als verhalenverteller trek ik door het land en door de tijd. Als je 
mij ziet, zie je ook deze rugzak. Onmisbaar voor mij, omdat hierin voorwerpen zitten die te 
maken hebben met de verhalen die ik vertel. Vandaag wil ik jullie over deze steen vertellen. 
Ik nodig jullie uit om te luisteren naar zijn levensverhaal dat hij jullie via mij vertelt...."ijn naam 
is Loek Boer. Als verhalenverteller trek ik door het land en door de tijd. Als je mij ziet, zie je 
ook deze rugzak. Onmisbaar voor mij, omdat hierin voorwerpen zitten die te maken hebben 
met de verhalen die ik vertel. Vandaag wil ik jullie over deze steen vertellen. Ik nodig jullie uit 
om te luisteren naar zijn levensverhaal dat hij jullie via mij vertelt....""Mijn naam is Loek Boer. 
Als verhalenverteller trek ik door het land en door de tijd. Als je mij ziet, zie je ook deze 
rugzak. Onmisbaar voor mij, omdat hierin voorwerpen zitten die te maken hebben met de 
verhalen die ik vertel. Vandaag wil ik jullie over deze steen vertellen. Ik nodig jullie uit om te 
luist"Mijn naam is Loek Boer. Als verhalenverteller trek ik door het land en door de tijd. Als je 
mij ziet, zie je ook deze rugzak. Onmisbaar voor mij, omdat hierin voorwerpen zitten die te 
maken hebben met de verhalen die ik vertel. Vandaag wil ik jullie over deze steen vertellen. 
Ik nodig jullie uit om te luisteren naar zijn levensverhaal dat hij jullie via mij vertelt...."eren 
naar zijn levensverhaal dat hij jullie via mij vertelt...." 


