
 

 

 

 

 

 

 

 

DE BUIT BEDROEG RUIM 46 MILJOEN…  

 

is een aangrijpend programma waarin Joodse muziek 

gecombineerd wordt met twee bijzondere verhalen over de 

Tweede Wereldoorlog. Een van de verhalen is „De Buit 

Bedroeg Ruim 46 Miljoen‟. Dit verhaal gaat 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. In 1944 

voelde de Duitse opperbevel-hebber in Nederland, Seyss 

Inquart, dat de oorlog wel eens in het nadeel van Duitsland 

zou kunnen aflopen. Hij verzamelde al het door de Nazi‟s 

in Nederland gestolen geld op de bank in Almelo. Een 

verzetsgroep in Twente besloot de bank te overvallen. Dit 

verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Bobby‟s 

grootvader, een Joodse onderduiker in Daarle. Het is een 

waar gebeurd verhaal. 

 

Het tweede verhaal ‘De Pianist en de Kelner’ is fictief en 

gaat over een Zigeuner pianist. Hij speelt een concert en 

wordt na afloop 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.  

 

Beide verhalen worden op indringende wijze verteld door 

Loek Boer en afgewisseld en begeleid door aangrijpende 

muziek van Duo NIHZ. De lengte van het programma kan 

gevarieerd worden maar bedraagt bij voorkeur 60 minuten.          

 

 

www.duonihz.com www.verhalenvertellerloekboer.nl 

De buit bedroeg ruim 46 miljoen… 
Loek Boer & Duo NIHZ 

 



 

Voor LOEK BOER was een werkkring binnen het onderwijs en 

vervolgens het jeugdwerk jarenlang een uitstekende plek om aan 

kinderen, jongeren en leidinggevenden verhalen te vertellen. Hij deed 

niets liever en besloot in 2002 om van het vertellen zijn beroep te 

maken en opende het mini-thuis-verteltheater „Op verhaal komen…...‟ 

in zijn woonplaats Ommen.  Sindsdien vertelt hij niet alleen thuis - in de 

huiskamer of buiten op het terras aan de vijver -, maar kom je hem op 

allerlei locaties tegen met zijn rugzak vol verhalen. Met verhalen vol 

plezier,  zingevingsverhalen, streekverhalen, sprookjes, sagen en 

mythen is hij een graag geziene gast bij familiefeesten (verjaardagen, 

huwelijken,…..) van Adorp tot Arnhem, van Borne tot Bodegraven, van 

Colmschate tot Cuijk,…….. Hij vertelt in bibliotheken, in musea en op 

festivals (o.m. op het Rozenfestival in de Kasteeltuinen in Arcen, het 

Bevrijdingsfestival in Amsterdam en tijdens Nacht van de Nacht in de 

Weerribben). En natuurlijk - want oude liefde roest niet – geniet oud en 

jong van zijn verhalen op basisscholen, in het voortzet onderwijs en op 

beroepsopleidingen. Ook vertelt hij op regionale en landelijke 

studiedagen voor leerkrachten en leert hen in korte workshops de 

techniek van het vertellen. Bij zorginstellingen en op ontmoetingsdagen 

voor mantelzorgers is hij een graag geziene gast. Ook zorgt hij voor 

passende verhalen bij trainingsdagen van grote en kleinere bedrijven 

van Almere, Amsterdam en Arnhem tot Zevenaar en Zutphen. Graag 

wandelt hij al vertellend met vakantiegangers over de Lemelerberg; 

campinggasten in Ommen en Frankrijk  bezorgt hij een lach èn 

kippenvel bij kampvuurverhalen. Scoutinggroepen kennen hem ook 

daarvan! Hij is te gast bij kunstenaarsmanifestaties in Arriën en Archem 

en vertelt bij tientallen verenigingen van Almen tot Winterswijk, van 

Bant tot Zuidwolde,……...   Als buitengewoon ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand sluit hij in Ommen huwelijken, maar ook bruidsparen 

van elders nodigen hem graag uit. Hij werkte mee aan het NPS/Teleac-

kleuterprogramma “Zandkasteel”, vertelde verhalen voor Radio Oost en 

werd winnaar van de radiovertelwedstrijd “Het Verhaal” van de KRO.   
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Duo NIHZ bestaat uit Bobby Rootveld (klassiek 

gitaar)en Sanna van Elst (blokfluiten) en werd opgericht 

in het najaar van 2001. Duo NIHZ staat voor Duo Niet 

In Het Zwart. Met een combinatie van oude muziek, 

nieuwe muziek, lichte muziek en eigen werk wil Duo 

NIHZ een breed publiek bereiken. Samenwerking met 

andere kunstdisciplines zoals dans en beeldende kunst 

gaat het duo niet uit de weg. Duo NIHZ heeft een niet-

traditionele wijze van concerten geven. Bobby en Sanna 

studeerden beiden succesvol af aan het conservatorium 

van Enschede.  Dit duo is tevens gespecialiseerd in het 

bedenken, produceren en uitvoeren van educatieve 

muziektheatervoorstellingen voor kinderen. Daarnaast 

heeft Duo NIHZ zich de afgelopen jaren gespecialiseerd 

in Joodse muziek. Duo NIHZ speelde in synagoge‟s, 

concertzalen en kerken en op muziekfestivals in heel 

Europa. Recent speelde Duo NIHZ o.a. op de 

Kristallnacht-herdenking te Freudental, Mauthausen-

herdenking in de Synagoge Enschede, Dodenherdenking 

te Almelo, de Rundetaarn in Kopenhagen, het 

Concertgebouw te Amsterdam en de Internationale 

Gitaarfestivals van India en Bhutan. Bobby en Sanna 

zijn woonachtig in Nordhorn, Duitsland, alwaar ze een 

eigen concertzaal en cursuscentrum hebben geopend: 

www.kulturhausnihz.de  

 

 

 



 

CD 

Van „De buit bedroeg ruim 46 miljoen...‟ verscheen ook een cd! 

Prijs: 10,- Euro bij voorstelingen of 12,50 euro incl. Verzendkosten. 

Te bestellen via bobbyrootveld@gmail.com of 06-20019585 

 

 

 
 

 

Contact 

Voor meer informatie en/of boekingen: 

Samsong Productions 

Tusveld 89 

7627 NW Bornerbroek 

Tel. 06-20019585 

E-mail. bobbyrootveld@gmail.com 

www.duonihz.com 

www.verhalenvertellerloekboer.nl 

 

 


