
 

 

 
 
 

SYNOPSIS 
 
GRUTTE PIER VERTELT HET MAGISCHE VERHAAL VAN FRIESE KLEIGROND, DE BODEM 
WAAR ZOVEEL BLOED IS VERSPILD, WAAR ZOVEEL MENSEN HET LEVEN LIETEN VOOR 
HUN VRIJHEID EN WAAR ZOVEEL GEEST IN DIE AARDE ZIT DAT HET TOT OP DE DAG VAN 
VANDAAG VOELBAAR MOET ZIJN. 
 
NATUURLIJK IS DIT HET VERHAAL VAN FRIESE VRIJHEIDSTRIJDER PIER GERLOFS DONIA. 
MAAR OOK IS DIT HET VERHAAL VAN DE SLAG BIJ WARNS WAAR IN 1345 VEEL DODEN 
VIELEN EN WAAR DE FRIESE ONAFHANKELIJKHEID WERD BEVOCHTEN EN... GEWONNEN. 
HET IS EIGENLIJK EEN VERHAAL VAN VANDAAG. HOE EEN VOLK ZICH NOG ALTIJD NIET 
DE WET LAAT VOORSCHRIJVEN DOOR HEERSERS UIT HET WESTEN. 
 
GRUTTE PIER (MILAN VAN WEELDEN) 
Hoe hij niet ontkwam aan een geest uit deze Friese aarde. Deze geest die hem opdraagt zich niet te laten 
knechten door volk van ver. Grutte Pier is zo sterk als een os, minstens 2 meter 10 lang en met haar tot 
over zijn schouders en innerlijk gezegend met een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Grutte Pier leeft in een 
ruwe ondoorzichtige tijd (1514) waar elke opstand de kop in werd gedrukt door huursoldaten van weer een 
nieuw politiek leider. Ze beroofden de onderdrukte burgers voor een bonus op hun wedde. Zo ook de 
boerderij van Pier die werd uitgekozen om te worden geplunderd en waar de brand in moest. Dood en 
verderf als gevolg. 
 
Pier had altijd zijn enorme kracht en drift weten te onderdrukken. De liefde voor zijn vrouw Rintsje (Elske 
DeWall), zijn kinderen, zijn Fryslân zorgden ervoor dat hij de rust in zijn kop wist te bewaren ondanks 
steeds meer stemmen in zijn hoofd... Maar als Hollanders eenmaal deze vuige aanslag leverden op alles 
wat hem zo lief was... kolkt het bloed bij Pier omhoog, zelfs uit de Friese grond. Dan roept de geest hem op 
om wraak te nemen. Dan grijpen elementen van het Friese land hem beet en besluit hij om zijn land te 
bevrijden van alles dat maar denkt de baas te kunnen spelen. 
 
Grutte Pier is een episch verhaal, verteld door de ogen van een opgroeiend joch, de enig overlevende van 
Pier zijn tragedie. Het vertelt hoe een goed mens kan veranderen in een kwaadaardig monster. Hoe elke 
vorm van zonlicht en vrolijkheid kan verdwijnen als het duister van de ziel wordt aangesproken. Het vertelt 
hoe een diepgeworteld verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid een mens ook harteloos en 
onvoorwaardelijk kan maken. De kracht van grond, de kracht van de geest, de kracht van bloed... 
samengebracht in een mythisch epos. Grutte Pier is een ode aan Fryslân dat voor vrijheid vocht en zijn 
mensenziel moest aanspreken voor een beter leven. 
 

LEAVER DEA AS SLAEF • LIEVER DOOD DAN SLAAF 
 
GRUTTE PIER – DE FILM I | 115 minuten | drama-avontuur-fantasy | 16+ 
ACTEURS | Milan van Weelden | Elske DeWall | Bram van der Vlugt | Carla DeBruine | Syb van der Ploeg 
| Jan Arendz | Cas Jansen | Lourens van den Akker | Joop Wittermans | Amin Ait Bihi | Hilly Harms | Leo de 
Jong e.v.a.  
REGIE | Steven de Jong 
SCENARIO | Dick van den Heuvel & Steven de Jong 
PRODUCTIE | Wenda van der Pol | Bennie de Jong 
TITEL SONGS | ‘Do bist myn lân’ – Elske DeWall & Milan van Weelden | ‘Skriem om my’ – Grutte 
Pierproject (GPP) ft. Carla DeBruine | ‘Fleane yn ‘e loft’ – Grutte Pierproject (GPP ft. Carla DeBruine 
RELEASE | 28 oktober 2022 (sterfdatum Grutte Pier) 
FACTS |  Grutte Pier is de bekendste Fries allertijden (Bron: Wikipedia) | Spin off Floris (Paul Verhoeven) 


