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Augustus 1939. Duitsland staat op het punt Polen binnen te vallen. 

Nederland mobiliseert. Samen met 2500 andere soldaten moet Johan 

de Graaf (20) de Grebbeberg verdedigen. Op 10 mei 1940 is het zover.  

De Grebbeberg is het doelwit van 23.000 Duitse militairen, onder 

wie 2500 man van het SS-regiment “Standarte Der Führer”. 

Vanuit de lucht worden de Nederlandse soldaten door duikbommenwerpers 

bestookt. In de loopgraven vechten ze man tegen man. Hun opdracht: 

‘Standhouden tot de laatste man en de laatste kogel…’
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COMITÉ VAN AANBEVELING

• Generaal b.d. P.J.M. (Peter) van Uhm

• Dhr. M.M.J.J. (Marcel) Boekhoorn 

 eigenaar Ouwehands Dierenpark, Rhenen

• Drs. Ch.A.M. (Chris) Ronteltap 

 Algemeen Directeur Legermuseum Delft-Soesterberg

• Luitenant-kolonel M.L.E. (Ludy) Schmidt 

 commandant 45e Pantserinfanteriebataljon, Regiment Infanterie 

 Oranje Gelderland (als representant van 8e Regiment Infanterie)

• Gerard Soeteman 

 scenarioschrijver (o.a. Soldaat van Oranje, De aanslag, Zwartboek)

• Dhr. Dr. G. Valk 

 Bestuursvoorzitter van het Veteraneninstituut

• Dhr. Clemens Cornielje 

 Commissaris van de Koning in Gelderland

• Drs. J.H.A. ( Joost) van Oostrum

 burgemeester van Rhenen

 

ADVISEURS

•  F.A.Th. (Frans) Smits

 Nationaal Militair Museum (voorheen Legermuseum)

•  Luitenant kolonel Michiel Teunisse

 Historie Grebbeberg

•  Prof. dr. Arjen Bosman

 K.L. meidagen 1940

•  G.F. (Gerard) Santes

 Voorzitter Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht / CLAS

•  Luitenant kolonel E.P. (Erwin) Vonk

 Voorzitter Collectiecommissie Koninklijke Landmacht / CLAS

•  Dr. ir. Hans Brons

 Bestuurslid Stichting De Greb

•  Luitenant kolonel Corstiaan de Haan

 Hoofd Protocol en Ceremonieel / CLAS



SYNOPSIS - DE GREBBEBERG

Johan de Graaf (20) trekt het militaire uniform aan dat zijn vader droeg 

tijdens de mobilisatie van ‘14-’18. Zijn moeder gruwt ervan. Het uniform 

heeft de familie veel ellende bezorgd. Ze maant hem zijn eigen uniform aan 

te trekken. Want het is 28 augustus 1939 en Johan wordt gemobiliseerd.

Johan meldt zich op het station van zijn woonplaats en voegt zich bij de vele 

andere jongens die zijn opgeroepen. We ontmoeten er o.a. Kees (19), die voor 

het eerst in dienst gaat en blij is dat hij even onder het gezag van zijn ouders 

uit is. Als Johan afscheid neemt van zijn bezorgde moeder dreigt hij bijna de 

trein te missen. Nog net op tijd springt hij aan boord. Kees grapt dat hij even 

dacht dat Johan nu al wilde deserteren.

In de trein op weg naar Arnhem ontmoeten we een aantal van de andere 

soldaten waarmee Johan is opgeroepen. Harm (20), pas vader geworden van 

een dochter. Leo (23), de zoon van een dominee. Toon (20), zo op het eerste 

gezicht een opportunist die overal geld aan wil verdienen. Alexander (22), 

een Leidse student van joodse afkomst die door zijn studiegenoten al feestend 

wordt weggebracht. En Gerrit (23), een stille binnenvetter van het platteland 

die zich vooral niet gek wil laten maken.

Eenmaal in Arnhem worden ze door hun toekomstige sergeant Snoek 

opgevangen. Snoek (36) is een oud KNIL’er die duidelijk ervaring heeft. 

Aan hem de schone taak weer soldaten van de jongens te maken. Bij de 

foerier wordt hun uitrusting compleet gemaakt. Ze krijgen er ook hun wapen 

uitgereikt, een Hembrug 95. Tot grote teleurstelling van Kees zitten er nog 

geen patronen bij. Voor de dikke Frits (25) is er nog geen uniform op maat. 

Hij zal voorlopig in zijn werkkleding moeten rondlopen.

Later op zaal breekt er ruzie uit tussen Gerrit en Alexander. Alexander maakt 

Gerrit voor NSB’er uit. Gerrit Alexander voor Jood. De tussenkomst van 

korporaal Knaap (28) met wat soldaten van de politietroepen is nodig om de 

twee kemphanen uit elkaar te halen.

Met aan het hoofd kapitein Dekker (op de fiets) wordt de compagnie afge-

marcheerd. Het is een lange mars op vaak nog niet ingelopen ‘kistjes’. Waar 

ze heen gaan weten ze niet. Frits houdt het niet lang vol en lift verder mee op 

de keukenwagen waar zijn blaren verzorgd worden. Als ze eindelijk aankomen 

op hun eindbestemming blijken ze op de Grebbeberg te zijn.

Bij het appel de volgende ochtend wordt het regiment 8e infanterie toege-

sproken door generaal Koenders. Het regiment wordt geacht de Grebbeberg in 

de komende tijd om te bouwen tot een ware stelling. De vijand mag nooit het 

viaduct achter de Grebbeberg richting Rhenen over. Ze zullen de Grebbeberg 

moeten verdedigen tot de laatste man en de laatste kogel. Generaal Koenders 

is vastbesloten dat bevel uit te voeren.

Als er folders worden uitgereikt met informatie over hoe je een spion kunt 

herkennen breekt er opnieuw onenigheid uit tussen Gerrit en Alexander. Dit 

keer weten de jongens escalatie te voorkomen voordat korporaal Knaap met 

zijn politietroepen verschijnt. Maar de verhoudingen in de sectie van sergeant 

Snoek staan op scherp.
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Johan meldt zich bij kapitein Dekker. Daar krijgt hij te horen dat zijn 

verzoek tot vrijstelling is afgewezen. Niemand kan zich aan de dienstplicht 

ontrekken. Ook Johan niet, al is zijn moeder weduwe en ziet hij het als zijn 

eerste plicht voor haar te zorgen. Op de terugweg naar zijn sectie botst Johan 

letterlijk tegen Martine (18) op. Martine is de dochter van de directeur van 

de dierentuin op de Grebbeberg en zoals Johan snel merkt geen katje om met 

blote handen aan te pakken.

Dan is het tijd voor sergeant Snoek om met zijn mannen de stellingen te 

graven op de Grebbeberg en, als daar tijd voor is, te oefenen. De jongens 

proberen zo behendig mogelijk onder hun taken uit te komen. Ze leren elkaar 

beter kennen. Zo leert Kees in zijn vrije tijd van Leo trompet spelen, zet 

Toon weddenschappen op, en als de verloven weer eens worden ingetrokken 

gaan ze naar de dierentuin. Bij zo’n gelegenheid ontmoet Johan Martine 

opnieuw. Langzaam maar zeker ontwikkelt zich iets tussen Johan en haar. Eén 

complicatie: Martine is verloofd met Rudolf Knaap, korporaal bij de politie-

troepen én de beoogde nieuwe directeur van de dierentuin. Zijn familie heeft 

het nieuwe olifantenverblijf betaald. En voor Martine geldt dat ze haar vader 

graag wil steunen in zijn streven van de dierentuin een groot succes te maken.

Op een avond in het café lopen de spanningen rond de sectie van Johan 

hoog op, mede omdat sommigen vinden dat er niet voldoende geoefend 

wordt. Om daaraan tegemoet te komen organiseert Sergeant Snoek een illegale 

schietoefening om zijn mannen zo toch de kans te geven vertrouwd te raken 

met hun wapens. Als schietschijf gebruiken ze een fiets, die achteraf van 

kapitein Dekker blijkt te zijn. Snoek wordt aangehouden.

10 mei 1940. De Duitsers vallen ons land binnen. Onder druk van de 

omstandigheden wordt Snoek weer vrijgelaten. Samen met de andere soldaten 

halen ze de munitie op en betrekken ze de door hen zelf gegraven stellingen. 

In de dierentuin moeten op last van de commandant nu alle roofdieren 

worden doodgeschoten zodat zij tijdens de strijd geen gevaar zullen vormen 

voor de soldaten. En hoewel haar vader de ratio achter het besluit accepteert 

heeft Martine er veel moeite mee. Ze verwijt Johan persoonlijk dat hij als 

soldaat gedwongen is aan de uitvoering van het bevel mee te werken en wil 

hem nooit meer zien.

Als de Duitse artillerie begint te schieten zijn al snel alle telefoonverbindingen 

tussen de verschillende eenheden verbroken. De lijnen liggen veelal boven 

de grond en zijn zeer kwetsbaar. Johan wordt er met Alexander en Gerrit 

opuitgestuurd om poolshoogte te gaan nemen in de voorposten. Daar lijken 

de Duitsers grote vorderingen te maken. Als de voorpost valt weten Johan en 

Alexander op tijd weg te komen. Gerrit heeft echter besloten te blijven en 

door te vechten. Op hun terugtocht komen Johan en Alexander langs sergeant 

Vermeulen die tegen elk bevel in zich wil terugtrekken op de Waterlinie. Ze 

kunnen hem niet tegenhouden en hij vertrekt met zijn manschappen en het 

PAG-kanon, een groot ongedekt gat in de stoplijn achterlatend. Terug in hun 

eigen loopgraaf valt al snel het eerste dodelijke slachtoffer: Leo. Sergeant 

Snoek geeft zijn mannen opdracht afscheidsbrieven te schrijven. De situatie 

overdenkend schrijft Johan een brief aan Martine.

De volgende ochtend besluit hij haar toch nog op te zoeken in de dierentuin. 

Onopgemerkt sluipt hij weg. Maar als hij in de dierentuin aankomt is Martine 
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juist geëvacueerd. Korporaal Knaap vangt hem op en beschuldigt hem 

van desertie. Op dat moment wordt Johan gered door sergeant Snoek. Die 

maakt Johan het verwijt dat hij zich onvoldoende rekenschap geeft van het 

feit dat hij zijn kameraden in de steek heeft gelaten. Johan legt uit dat hij 

geen conflict heeft met de Duitsers en dat zijn vader maar liefst vier jaar in 

de gevangenis heeft gezeten omdat hij als deserteur werd aangemerkt – louter 

en alleen omdat hij zijn ouders ging helpen het graan binnen te halen dat 

stond weg te rotten op het land. Snoek zegt hem dat hij zijn persoonlijke 

omstandigheden opzij moet zetten en zich nu samen met zijn kameraden zal 

moeten verzetten tegen de Duitsers. Of wil hij zijn kameraden de zaak alleen 

laten opknappen?

Ondertussen is Martine bij het viaduct gearriveerd met haar vader. Maar daar 

besluit ze tegen de wens van haar vader in terug te gaan naar de dierentuin. 

Ze laat haar vader achter bij Knaap die ondertussen probeert te voorkomen 

dat soldaten zich van de Grebbeberg terugtrekken op Rhenen. Als kapitein 

Van der Lek arriveert en op gezag van generaal Koenders het bevel van hem 

overneemt, belooft Knaap aan Martine’s vader om haar te gaan zoeken en in 

veiligheid te zullen brengen.

Majoor Vogel dwingt Snoek, Johan en de overgebleven, verzwakte soldaten om 

hem te volgen in een vergeefse tegenaanval op bevel van generaal Koenders. 

De Majoor en veel van zijn soldaten sneuvelen in het bos waar ze worden 

opgewacht door een overmacht van Duitsers.

Als Martine in de dierentuin arriveert treft ze daar haar lievelingsbeer dood 

aan. Achter haar ligt echter ook een dode Nederlandse soldaat. Op dat 

moment realiseert ze zich dat ze Johan misschien wel erg onrechtvaardig 

behandeld heeft.

Johan, Snoek en nog enkele soldaten trekken zich weer terug in hun loopgraaf. 

Daar wil Snoek een gevangen en gewonde Duitse soldaat doodschieten, maar 

Johan voorkomt dit. Meedoen aan die waanzin maakt de offers die ze brengen 

alleen maar nog zinlozer. Veel tijd om te discussiëren is er niet. De Duitsers 

vallen weer aan. Kees wordt het allemaal teveel en hij vlucht de loopgraaf 

uit. Hij raakt in verwarring als hij ontsnapte dierentuindieren ziet en wordt 

dodelijk getroffen door een verdwaalde kogel. Johan weet het niet meer, hij 

heeft zijn vriend niet kunnen redden.

Martine wordt bij de boerderij waar Johan is ingekwartierd opgevangen door 

Truus, de dochter van de boer. Johan zit in de loopgraaf. Daar kan Martine 

nu zeker niet heen.

In de loopgraaf is inmiddels niets meer te eten of te drinken. Johan en 

Alexander gaan proviand halen. Als ze bij de boerderij aankomen wordt 

deze door een granaat getroffen. De boer komt om onder het puin en Martine 

raakt bewusteloos. Knaap arriveert op een motor met zijspan. Johan maakt 

ter plekke een keuze. Hij laat Knaap de gewonde Martine samen met Truus 

achter de linies in veiligheid brengen. Waarna hij en Alexander teruggaan 

naar de loopgraaf.
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De Duitsers vallen opnieuw aan. Hierbij sneuvelt sergeant Snoek. Johan dekt 

hem af met zijn jas met daarin zijn afscheidsbrief en neemt noodgedwongen 

het commando over. De overgebleven mannen voeren een felle maar ongelijke 

strijd. Als de laatste kogels zijn verschoten en alleen Johan en Alexander 

nog in leven zijn, besluiten ze zich terug te trekken. Ze bereiken het verlaten 

huis van Martine, waar op dat moment Majoor Sandbergen en zijn mannen 

weerstand bieden. Johan en Alexander helpen mee en schieten vanuit een 

bovenraam. Daar vindt Johan in een oude koffer foto’s van een jonge 

Martine die een leeuwenwelp de fles geeft. Dezelfde leeuw die hij enkele 

dagen geleden had neergeschoten.

Intussen wordt de situatie hachelijk. Het huis wordt zwaar onder vuur 

genomen. Majoor Sandbergen stuurt iedereen weg. Johan en de anderen 

verlaten het huis, terwijl Sandbergen tot het bittere einde standhoudt. 

Totdat ook hij wordt neergeschoten.

Bij het viaduct vlak voor Rhenen stuiten Johan en Alexander op de groep 

Nederlandse soldaten – onder wie ook Knaap – o.l.v. kapitein Van de Lek, 

die de terugtrekkende soldaten op bevel van generaal Koenders terug de strijd 

in sturen of desnoods neerschieten (wegens desertie). Knaap schiet Alexander 

neer die ter plekke sterft. Johan wordt ook geraakt en belandt bewusteloos 

onder aan het viaduct. Duitse duikbommenwerpers zetten de aanval in 

waarmee de laatste Nederlandse weerstand wordt gebroken. Het is voorbij. 

Maar de Nederlandse genie weet nog juist het viaduct op te blazen. De Duitsers 

zullen conform het bevel van generaal Koenders niet over het viaduct komen.

De volgende ochtend. Knaap assisteert de Duitsers bij het identificeren van 

de doden en stuit op de afscheidsbrief die Johan aan Martine had geschreven 

in diens jas die hij over Snoek had gelegd. Als Knaap beseft dat er in het leven 

van Martine geen plaats meer voor hem is, knapt er iets in hem. Johan is 

intussen gevangen genomen door de SS. Knaap, blind van woede, ziet Johan 

lopen en rent op hem af. Daarbij negeert hij een Duits bevel om te stoppen 

en wordt prompt door de Duitsers doodgeschoten.

Als bekend wordt dat Koningin Wilhelmina veilig naar Engeland is gevlogen, 

Rotterdam is gebombardeerd en Nederland gecapituleerd, zijn de SS’ers woe-

dend op de overgebleven Nederlandse soldaten die zo lang weerstand hebben 

geboden. Er verschijnt een trotse glimlach op Johans vermoeide gezicht. Bijna 

wordt hij hiervoor geëxecuteerd, maar een officier van de Wehrmacht grijpt in 

om een wraakmoordpartij te voorkomen. Samen met de andere Nederlandse 

soldaten wordt Johan als krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland.

13 jaar later. Johan en Martine, inmiddels getrouwd, beheren de dierentuin in 

Rhenen. Johan heeft een nieuwe leeuwenwelp laten overkomen en laat de blij 

verraste Martine het de fles geven.

Daarna gaan ze naar de Dodenherdenking waar ze een krans leggen voor de 

gesneuvelden. Een indrukwekkend moment. Onwillekeurig denkt Johan terug 

aan de vooravond van de oorlog, aan een café waar hij met al zijn dronken 

maten strijdvaardige liederen zong, lachte en plezier maakte. Onwetend van 

wat hen allemaal te wachten stond.

EINDE
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DIRECTOR’S STATEMENT

In Nederland is nog nooit een echte oorlogsfilm gemaakt. We hebben films 

over het verzet en over de bevrijding, maar geen enkele film behandelt de vijf 

dagen in mei 1940 waarop het Nederlandse leger vocht tegen de Duitsers. 

Toch zijn er maar weinig dingen zo ingrijpend in een mensenleven als de 

strijd aan het front.

Mei 1940 lagen er 2500 Nederlandse soldaten op de Grebbeberg, slecht 

bewapend en nauwelijks geoefend. Zij moesten het opnemen tegen 23.000 

Duitse soldaten, onder wie ook het bloedfanatieke SS-regiment Standarte 

Der Führer. Met hun moderne bewapening dachten de Duitsers de 

Grebbeberg in één dag te kunnen innemen. Uiteindelijk heeft de strijd 

drie dagen geduurd en kostte die aan 362 Nederlandse soldaten en meer 

dan 800 Duitsers het leven. Het voornemen van Hitler om Nederland in 

een mum van tijd te overmeesteren en de Koninklijke familie gevangen te 

nemen strandde mede door het verzet op de Grebbeberg.

Hele generaties in Nederland hebben nog nooit een oorlog meegemaakt. 

Ze kennen oorlog alleen uit films, en dan meestal nog Amerikaanse films, 

spelend in Amerikaanse oorlogen. Toch levert dat een heel andere ervaring op 

dan kijken naar een oorlogsfilm die in eigen land speelt, met soldaten die je 

eigen taal spreken en die opereren vanuit een herkenbare sociale achtergrond, 

in een herkenbare omgeving.

Elke oorlogsfilm is in feite een anti-oorlogsfilm. De Grebbeberg is daar

geen uitzondering op. Om de oorlog zo invoelbaar mogelijk te maken 

hebben wij voor het perspectief van de gewone soldaat gekozen, in dit geval 

Johan de Graaf (20), een boerenknecht met de ambitie om voor veearts te 

studeren. Johan zit niet te wachten op de oorlog, maar hij heeft zich toch bij 

de kazerne in Arnhem gemeld toen hij werd opgeroepen. In deze film laten we 

zien met welk een weerzin dat bij hem en de Hollandse soldaten gepaard gaat, 

maar ook hoe ze zich – eenmaal tot de strijd met de Duitsers gedwongen – fel 

hebben verzet en grote offers lieten in een ongelijke strijd met een veel beter 

bewapende en meedogenloze vijand.

De belangrijkste andere personages zijn:

Kees Versloot (19), de buurjongen van Johan, die ook onder de wapenen is 

geroepen. Kees is van een heel ander kaliber dan Johan. Voor hem is de mo-

bilisatie een manier om weg te komen uit de groentewinkel van zijn vader. Hij 

zoekt het avontuur. Maar als de oorlog eenmaal uitbreekt, is hij niet bestand 

tegen de constante druk en stort hij in. Ook Johan kan hem niet redden.

Martine (18) is de dochter van de directeur van de dierentuin. Ze maakt zich 

zorgen om haar vader en het lot van de dieren. Oorlog zegt haar niets. Blind 

voor de gevaren trekt ze haar eigen plan. In een poging de dieren te redden 

brengt ze haar eigen leven in gevaar.
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Rudolf Knaap (28) is korporaal bij de Militaire Politie. Rudolf heeft de 

ambitie directeur te worden van de dierentuin. Hij is verloofd met Martine, 

die met die verloving heeft ingestemd omdat ze haar vader wil steunen in 

het opbouwen van de dierentuin. Maar Martine heeft geen echte gevoelens 

voor Rudolf. Haar oog is gevallen op Johan, met wie ze meer gemeen heeft, 

zoals de liefde voor dieren. Als Rudolf op bevel van Kapitein Van de Lek 

de opdracht krijgt bij het viaduct van Rhenen op eigen troepen te schieten 

(historisch feit) probeert hij zich dan ook van zijn rivaal te ontdoen. Orde en 

discipline zijn waarden die hoog in zijn vaandel staan. Als hij er achter komt 

dat Martine niet van hem houdt, maar van Johan, stort zijn wereld in elkaar.

Sergeant Snoek (38), ex-KNIL, is een van de weinige Nederlanders op de 

Grebbeberg met gevechtservaring. Hij durft de realiteit van een oorlog onder 

ogen te zien. Dat maakt hem niet bijzonder populair bij zijn soldaten, onder 

wie Johan en Kees. Ook brengt het hem in conflict met zijn meerderen omdat 

hij van hen faciliteiten eist die ze niet kunnen leveren, zoals schietoefeningen. 

Als de oorlog eenmaal uitbreekt, leidt Snoek zijn mannen op pragmatische 

wijze in hun zelf gegraven loopgraaf door de strijd. Maar persoonlijke moed 

kan hem niet vrijwaren van de dood. De overmacht is simpelweg te groot.

En tenslotte is er Alexander (23), een joodse student die vrijwillig dienst 

heeft genomen omdat hij zich niet wil laten slachtofferen door het nazisme. 

De mogelijke vlucht die zijn vader hem aanbiedt naar Amerika slaat hij af. 

Uiteindelijk wordt hij doodgeschoten door Knaap, die denkt dat hij wil 

vluchten, wat als desertie wordt beschouwd.

De structuur van het verhaal is analoog aan de historische gebeurtenissen 

van toen: mobilisatie, het bouwen van de stellingen, de Duitse inval en de 

daaropvolgende gevechten. De dialogen zijn eenvoudig en realistisch. Het 

gaat niet over de te volgen militaire strategie of de achterliggende motieven, 

maar over de alledaagse gebeurtenissen van een militaire eenheid. Want 

soldaten worden niet geacht zich ergens mee te bemoeien. Een soldaat moet 

bevelen opvolgen en vechten. Op de Grebbeberg betekende dat standhouden 

tot de laatste man en de laatste kogel.

De stijl van de film is mede gebaseerd op de serie Band of Brothers. In deze 

serie is een vorm van realisme ontwikkeld waarin de dagelijkse gang zaken 

van een leger in oorlog uitstekend vorm heeft gekregen. De cameravoering is 

observerend, vaak uit de hand en beweeglijk. Het beeld is een tikje ontkleurd 

om het tijdsbeeld authentiek op te roepen.
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De film richt zich op een algemeen publiek. De soldaten en officieren 

zijn rond de twintig en in de dertig. De geschiedenis als zodanig staat in de 

belangstelling bij veel huidige veertigers en vijftigers. Verder is er de generatie 

die de oorlog nog zelf heeft meegemaakt. Vanuit een historisch besef zal de 

film ook appelleren aan een jonger publiek. Van de Duitse soldaten wordt een 

realistisch beeld geschapen, zonder de directe moralistische idiomen. Daarmee 

kan de film ook interessant zijn voor Duitsers om te zien hoe zowel zij als de 

Nederlandse soldaten de strijd hebben ervaren.

De afgelopen zeven jaar heb ik me zeer intensief met de research voor De 

Grebbeberg bezig gehouden en ben ik met een groot aantal veteranen, historici 

en militair deskundigen in contact gekomen. Veel van wat ik geleerd heb, is in 

het scenario verwerkt. Daarnaast heb ik een goed beeld gekregen waar we 

alle materialen uit die tijd kunnen krijgen om een geloofwaardig beeld van 

de gevechten te kunnen neerzetten. Ook de toezegging van de Nederlandse 

Landmacht dat zij graag aan de film willen meewerken is van groot belang.

In 2015 is het 75 jaar geleden dat de legers van Hitler-Duitsland Nederland 

binnenvielen. Een uiterst geschikt moment om de gevallenen en veteranen van 

de Grebbeberg te gedenken met een film die recht doet aan de offers die zij 

brachten.

Martin Lagestee
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REGISSEUR - MARTIN LAGESTEE 
 

Martin Lagestee (1953) voltooide in 1977 de Amsterdamse Filmacademie. 

In 1980 won hij de Gouden Eekhoorn voor de korte speelfilm “Muren van 

Behang” en in 2000 werd hij genomineerd voor een Cinekid Award voor zijn 

speelfilm “De Rode Zwaan”. In 1985 richtte hij LAGESTEE FILM BV op, 

een onafhankelijk Amsterdams productiebedrijf. Sindsdien heeft hij een 

groot aantal documentaires, korte films, televisieseries en speelfilms gemaakt, 

zoals Pipo de Clown, gebaseerd op Nederlands beroemdste clown, die veel 

generaties heeft vermaakt. Claim, een romantische thriller, gedraaid in 

Buenos Aires en Rotterdam, met Billy Zane en Louise Lombard, De Rode 

Zwaan, een speelfilm voor kinderen en Angie een misdaadfilm over jongeren, 

die hij schreef, regisseerde en produceerde.  

In 2012 maakte hij de familiespeelfilm Bobby en de Geestenjagers. Deze 

film is gedraaid op het voormalige cruise schip ss Rotterdam en vanaf 

februari 2013 in de bioscopen te zien. 

 

REGIE CREDITS 

SPEELFILMS

BOBBY EN DE GEESTENJAGERS - Familiespeelfilm 2012/13

PIPO DE CLOWN - Familiespeelfilm 2002/03

CLAIM - Speelfilm gebaseerd op het boek ‘Claim’ van Charles den Tex 2000/01

DE RODE ZWAAN - Speelfilm voor kinderen 1998/99

ANGIE - Speelfilm, script en regie Martin Lagestee 1993

KORTE FILM

PAPER WALLS - Drama short. Uitgezonden door VARA 1980

TELEVISIE SERIES

FLODDER - TV comedy serie, 9 afleveringen 1997/98

UNIT 13 - Politie serie, 3 afleveringen 1997

WESTSIDE POSSE - Drama serie, 3 afleveringen 1996

FLODDER - TV comedy serie, 6 afleveringen 1994/95
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FRANK BAK

Na zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie richtte Frank Bak, samen met 

klasgenoot René Huybrechtse, in 1984 THEOREMA FILMS op. De eerste 

tien jaar produceerden zij voornamelijk televisieprogramma’s en series voor de 

publieke omroepen waaronder: KRO, VARA, TROS, VPRO, NPS, BNN, IKON 

en AVRO. In 1994 realiseerden zij hun eerste grote speelfilm: SUITE 16, een 

internationale coproductie met België en Frankrijk, onder regie van Dominique 

Deruddere en met in de hoofdrollen: Pete Postlethwaite, Geraldine Pailhas en 

Antonie Kamerling. De film is over de hele wereld verkocht, inclusief 

Noord-Amerika.

Tot zijn credits als producent kunnen o.a. gerekend worden “MISSING LINK” 

(1999, een coproductie met de TROS, België en Duitsland. Familie-speelfilm. 

Geselecteerd voor het Int. Filmfestival Berlijn en winnaar van een Gouden 

Kalf voor beste scenario). “LA PALOMA” (een lange documentaire over een 

beroemde danssalon in Barcelona. Coproductie met de AVRO). ”HET 

ELECTRONISCH GORDIJN” (documentaire over de elektronische 

beveiliging van de grens tussen Oost en West). ”IK OOK VAN JOU” 

(speelfilm van Ruud van Hemert naar het boek van Ronald Giphart. Gouden 

Film en Grolsch publieksprijs. Coproductie met BNN). De korte films 

“VET” (winnaar van de Zilveren Beer op het Int. Filmfestival Berlijn 2004), 

“TALMEN” (Winnaar Gouden Kalf 2003 en geselecteerd voor de officiële 

selectie van Berlijn), “BAD LUCK”, “SALT BATTLE”. De telefilm “SAINT 

AMOUR” (een coproductie met de IKON). “DE ZEE DIE DENKT” (een 

filmisch essay over bewustzijn. Winnaar van de prestigieuze Joris Ivens Award 

2000 van het Internationale Documentaire Festival Amsterdam. Coproductie 

met de NPS). “SHOUF SHOUF HABIBI!” (speelfilm over Marokkaanse 

jongens die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving. 

Gouden Film en 2e plaats in de Top Tien van Nederlandstalige films 2004. 

Geselecteerd voor Berlijn. Coproductie met VARA). “DE DOMINEE” 

(misdaadfilm gebaseerd op het leven van maffiabaas Klaas Bruinsma. Gouden 

Film en winnaar van het Gouden Kalf voor production design 2004. 8e plaats 

in Top Tien 2004. Coproductie met de VARA, Engeland en Luxemburg).

LAGESTEE FILM BV

Lagestee Film BV, een Amsterdams film productie bedrijf, (co)produceerde 

speelfilms zoals Angie (1993), Jesus is een Palestijn (1997), The Shadow of 

Cain (1999), Claim (2000), SL8N8 (2006), AMSTERDAM (2009), Sterke 

Verhalen (2010), en Bobby en de Geestenjagers (2012).

Lagestee Film BV was line producer voor Do Not Disturb (1998, met William 

Hurt and Jennifer Tilly), Hammam in Amsterdam (1999) en Paid (2005, met 

Anne Charrier, Murilo Benício, Tom Conti). Daarnaast zijn er meer dan 30 

documentaries geproduceerd voor bioscoop en televisie zoals  Fatal Reaction 

(4 afleveringen), Golden Earring - Don’t Stop the Show, The World of Tattoo 

Art, Kinky Friedman - Proud To Be An Asshole From El Paso, One Small Step 

(over astronaut André Kuipers en zijn missie naar het ISS in april 2004), Views 

on Vermeer en Soldaat voor Ambon (over de geheime missie van ‘Soldaat van 

Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema). 
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PROJECT GEGEVENS  

Project titel: De Grebbeberg

Status: Script beschikbaar

Tagline:  Standhouden tot de laatste man en de laatste kogel! 

 Een verhaal over moed en trouw.

Korte Synopsis: Augustus 1939. Johan de Graaf wordt gemobiliseerd om  

 het vaderland te verdedigen. Samen met 2500 andere  

 soldaten wordt hij op de Grebbeberg gestationeerd. Op  

 10 mei 1940 is het zover. Duitsland valt Nederland binnen.

  De Grebbeberg wordt het doelwit van 23.000 Duitse 

 militairen waaronder het SS-regiment “Standarte Der 

 Führer”. Vanuit de lucht worden de Nederlandse soldaten  

 door Stuka’s bestookt. Op de grond vechten ze man tegen  

 man in de loopgraven. De opdracht is: standhouden tot de  

 laatste man…

Cast:               n.t.b.

Budget: 4 miljoen euro

Regisseur:         Martin Lagestee

Credits:           Bobby en de Geestenjagers (2012/13), Pipo de Clown  

 (2002/03), Claim (2000), De Rode Zwaan (1998), Angie  

 (1993), Verschillende tv-series waaronder Flodder, Unit 13,   

 Roomservice.

Producenten: Frank Bak / Lagestee Film B.V.

Executive Producer: Willem J. Verheijen

Bronnen:      Gebaseerd op historische feiten

Scenario:      Elena van Eeden, Martin Lagestee en Wijo Koek

Taal:     Nederlands en Duits

Duur:      ±100 minuten

Format:        HD

Aspect ratio:  1 : 2,35

Draaiperiode: 2014

Contact: St. Olofssteeg 8-a

 1012 AK Amsterdam

 Nederland

Telefoon:      020 627 33 74

Fax:              0842 261 607

E-mail:           info@lagesteefilm.nl

Website: www.lagesteefilm.nl
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CAST

Willem Voogd (Johan) Waldemar Torenstra (Sergeant Gregorowitz / Snoek)

Huub Stapel (Generaal Harberts / Koenders)Geza Weisz (Alexander)


