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Scenario en regie: Willem Bosch en Pieter Kuipers
Eind jaren tachtig, aan het einde van het Noord-Ierse conflict, wordt het zuiden van
Nederland opgeschrikt door een reeks gruwelijke IRA-aanslagen. Ze zijn gericht op Engelse
soldaten die, gelegerd in bases in Duitsland, veel uitgaan in Limburg.
Een speciaal gevormd team van lokale rechercheurs heeft als taak de groep terroristen die
zichzelf als vrijheidsstrijders zien, op te pakken. Het verhaal wordt verteld vanuit twee
vrouwen uit verschillende kampen, die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan: teamhoofd
Jeanine Maes (Hadewych Minis), van Limburgse afkomst en de mysterieuze Fiona Hughes
(Aoibhínn McGinnity), het meest meedogenloze en enige vrouwelijk lid van de IRA-cel. De
vrouwen komen uit totaal andere werelden maar lijken ook op elkaar. En bewonderen elkaar
ook wel eigenlijk
De context:
Jeanine Maes weet uit geheime bron dat er een terroristische aanslag beraamd wordt op een
plein in Roermond. Ze is ook op de hoogte door wie. In de tussentijd weten haar collega’s
van de Limburgse recherche het beoogde slachtoffer (een Britse militair) op de valreep te
waarschuwen.
De opdracht-scène:
Jeanine Maes zit in een cafe aan de grote markt van Roermond om te kijken hoe het plan
van de terroristen mis zal lopen - en om even te ontspannen. Ineens ziet ze Fiona Hughes
rustig aan een tafeltje zitten: totaal kalm en ontspannen, ondanks de geplande aanslag.
Jeanine gaat er vanuit dat er geen aanslag meer zal volgen; het doelwit – de Britse militairzal nooit op de markt aankomen tenslotte. Voor Jeanine is dit dé kans om contact te maken
met de vrouw die ze enkel van reputatie kent, én om erachter te komen waarom Fiona zo
rustig is: is er gelekt? Dit moet ze echter doen zonder te verraden wie zij zelf is, en dat haar
team de aanslag heeft gesaboteerd.
Het volgend moment vindt de aanslag alsnog buiten plaats: de IRA-terroristen zien een
Engelse auto met Australische toeristen aan voor hun target – de Britse militair.

