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© André Kotzé 



OPERASIE SPOOKASEM 
 
 
   OPENINGSTONEEL 
 
 
   TEMAMUSIEK , DOOF UIT 

 

 KLANK VAN OUTYDSE TRALIE-HYSERDEUR WAT 

OOPGAAN, VOETSTAPPE VAN TWEE MENSE OP TEËLS, 

HYSERDEUR WAT WEER TOEGAAN, KLANK VAN 

BEWEGENDE HYSER, STOP, DEUR WAT WEER OOPGAAN, 

 VOETSTAPPE 

  

1. SUZETTE: (SKREEU)  Oppas!  President!   

 

2. SUZETTE: (DOEBLEER AS STAATSPRESIDENT),   (GIL)  Aaaaah.      

  

 TWEE SKOTE KLAP 

 

3. SUZETTE: (DOEBLEER AS STAATSPRESIDENT),   (KREUN)  Ohhh!  

Ohhh!  Ohhh! 

 

4. SUZETTE: President!  Is jy “okay”?  Dokter, gou!  Sy is geskiet!  Dankie tog 

jy’s hier!  Ek kry solank die ambulans.   (KREUN)  Toemaar, 

Mevrou.  Ek is by jou!   
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 VINNIGE VOETSTAPPE, MEDIESE TAS SE KNIPPE OOP 

 

1.SUZETTE: Hallo, Anton, Anton, kom in!  Sy is geskiet!   Ons president!   

Voor die hyser se deur ... onderste verdieping!   

 

2. ANTON: (FILTER)  Reg Suzette, ek hoor jou.  Ek is nou daar!  Is haar 

dokter daar? 

 

3. SUZETTE: Ja, hy is besig met haar.  Ek reël nou die ambulans. 

 

 ROESEMOES, KONSTERNASIE (ALLE SPELERS 

DOEBLEER):  “THE PRESIDENT”,  “SHE’S BEEN SHOT”,  

“HOLD THE LIFT”,  “GET HER OUTSIDE”,  “DOCTOR, 

QUICK”,  “AMBULANCE”,  

 

4. SUZETTE: (SKREEU)  Ambulance, quick!   

 

 AMBULANS SIRENE SAG, DAN HARDER, ARRIVEER, 

SIRENE HOU OP, AMBULANSDEURE OOP EN TOE 

HARDLOPENDE VOETSTAPPE OP TEëLS, LUIKDEUR OOP, 

KLANK VAN DRAAGBAAR  SE WIELETJIES OP TEëLS 

 

5. ANTON: (HARDLOPENDE VOETSTAPPE OP TEëLS, UITASEM)  Hoe 

lyk dit, Sue?  Sal sy deurkom? 
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1. SUZETTE: (VINNIG)  Dink so.  Die wond is gelukkig hoog op.  Onder die 

linker skouer.  Tweede skoot was mis.   

 

 HARDLOPENDE, VOETSTAPPE OP TEëLS, ROESEMOES: 

(ALLE SPELERS)  “THERE HE GOES, GET HIM”, “THE 

FRONT CAR”,  “BLACK CAR”, MOTOR AANGESKAKEL,  

BANDE FLUIT OP TEER, TWEE SKOTE (VERAF, BUITE),  

 

2. SUZETTE: Wat se skote is dit? 

 

3. ANTON: Dis die beskermers.  Hulle skiet op die aanvaller.  

(OPGEWONDE)  Daar jaag hy weg!  Nogal met die voorste 

swart kar.   

 

 FLUITENDE BANDE, ENJIN SAGTER 

  

4. SUZETTE: (OPDRAGSTEM)  “Everybody, stand clear for paramedics!  

Thank you!  Clear the way to the ambulance!”  (NORMALE 

STEM)  Anton, ek gaan saam met die dokter in die ambulans!  

Manilla Medi-kliniek!” (VINNIGE VOETSTAPPE, SAGTER) 

 

5. ANTON: (EFFENSE SKREEUSTEM)  Sien jou daar!  Ek sal die 

ambassadeur laat weet! 
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 ROESEMOES (ALLE SPELERS, UITROEPE) “OH NO”, 

“STAND CLEAR”, “MEDI-CLINIC”, “QUICK”, “OUT OF THE 

WAY”, “SOUTH AFRICAN PRESIDENT”,  “LADY PRESIDENT”,  

DEURE VAN AMBULANS SLAAN TOE, SIRENE AAN, 

AMBULANS VERTREK, DOOF UIT,  

 

 TEMAMUSIEK (TYDSVERLOOP), HOSPITAALKLANKE: 

INTERKOM-KLINGEL, “DOCTOR ALVEZ, DOCTOR ALVEZ, 

TO RECEPTION PLEASE” 

 

1. ANTON: Sy is buite gevaar.  Bring jou koffie, dan sit ons hier in die 

wagkamer.  (SUG)  Ja, Suzettte...  die sluipmoordenaars was 

toe amper suksesvol. 

 

2. SUZETTE: (DRIFTIG)  Anton, ten spyte van die feit dat ons vooraf daarvan 

geweet het.  Ek kan dit nie verstaan nie! 

 

3. ANTON: Ten spyte van ons spesiale plan. 

 

4. SUZETTE: (BYNA HUILEND)  Hoe kon hulle weet?  Die “hitman” het vir 

haar gewag ... by die hyser se deur toe ons onder uitkom.  Voor 

ek kon keer, ... toe skiet hy!  

 

5. ANTON: (PAAIEND)  Toemaar Sue, dis nie jou skuld nie. 
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1. SUZETTE: (STEEDS DRIFTIG)  Sy was my verantwoordelikheid!  Hoe was 

dit moontlik?  Anton, kom ons hou nou net hier ‘n nabetragting.  

Kom ons kyk waar dinge verkeerd geloop het.  Stap vir stap ... 

 

2. ANTON: (RUSTIGER)  Okay.  Ons begin by eergister, toe ek daai agent 

van my in die kroeg gaan sien het.  Veejay het toe pas ingevlieg 

van Hongkong af.  Hy was eerste wat iets gesê het van die 

sluipmoordpoging, daardie aand in die kroeg ... 

* * * 

 TERUGFLITS: CHRONOLOGIESE 

BEGINPUNT VAN GEBEURE  

 
 

KRUISDOOF DIALOOG MET ROESEMOES VAN 

KROEGGELUIDE, LATYNS-AMERIKAANSE MUSIEK IN 

AGTERGROND     

 

 

3.  ANTON:   Sluipmoord?  Het ek jou reg gehoor, Veejay? 

 

4.  VEEJAY: (AFGEMETE, MET KLEM)  Ek sê jou, Anton!  Die Suid-

Afrikaanse “state president” gaan geskiet word op haar 

staatsbesoek aan die Filippyne.  Hulle wag hier in Manilla vir 

julle “first lady”.   

 

5.  ANTON: Is jy seker?  Wie’s jou bron? 
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1.  VEEJAY: Dieselfde ou as laas.  Daai “hitman” in Hongkong.   Hy het nie 

self die “job” gekry nie, maar hy weet:  Dit is ‘n “syndicate job”...   

boewe van Hongkong.  Hulle is al klaar hier in Manilla.  Hulle 

kyk solank die plek uit. 

 

2.  ANTON: Wie gee die opdrag?  Wie wil haar dood hê?  Wie betaal vir die 

”job”?   

 

3.  VEEJAY: Daai faksie in Suid-Afrika.  Julle “spies” ken hulle mos.   Daai 

ouens wat nie “like” van ‘n vrou heel bo in die Uniegebou nie. 

 

4.  ANTON: Waar en wanneer wil hulle “strike”? 

 

5. VEEJAY: Die “VIP guest house” van die Filippyne.  Op die voorstoep se 

trappies, met die “press conference”, net na sy aangekom het.  

Môre-oggend.   Anton, jy ken die program beter as ek. 

 

6.  ANTON:  Hoekom juis in Manilla?  

 

7.  VEEJAY: Die “VIP-protection” hier is mos vrot.  Hulle kan ook maklik hier 

in die Filippyne verdwyn om laag te lê as die “job” klaar is.  

Hulle het die “back-up”.  Hulle smokkel al jare “drugs” hier in 

Manilla.   
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1.  ANTON:  Dit los ons met baie min tyd.  Die vliegtuig met ons   

   president is al op pad hiernatoe.   

 

2.  VEEJAY:  Julle sal julle agterente moet roer by die ambassade.  

 

3.  ANTON: Het jy vir my name, dat ek vir die Filippynse geheime diens ook 

kan sê? 

 

4.  VEEJAY: Sal nie help nie.  Jy ken mos sindikate.  Hulle gebruik vals 

name.  Hierdie “secret service” gaan hulle nooit “trace” nie. 

 

5.  ANTON:  Wat is die motief?  Hoekom wil hulle haar doodskiet? 

   

6.  VEEJAY:  Jy behoort te weet.  Politiek in jou eie land.  Daar is nog altyd 

   baie mense in Suid-Afrika wat nooit ‘n vrou vir president wou hê 

   nie.   

 

7.  ANTON: Ek weet, ek weet.  Ons het al sulke inligting gehad.   Wonder 

net hoekom hulle haar nie in Suid-Afrika skiet nie.  Hoekom hier 

in Manilla?   

 

8.  VEEJAY: Wil seker ‘n “coup” doen as sy in die buiteland is.  

Paleisrevolusie. 
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1.  ANTON: Hierdie is ‘n lelike storie.  Ek sien al die nuusopskrifte:  eerste 

vroue-president in die geskiedenis dood in sluipmoord?  

Onstabiliteit in Suid-Afrika.  Einde van jong demokrasie.   

 

2.  VEEJAY: Luister, Anton, hierdie is “genuine info”.  En ek vat ‘n moerse 

kans om dit vir jou te kom gee, al die pad van Hongkong af:  ek 

wil ekstra dollars hiervoor hê ...  ten minste vyftigduisend US.  

Daai sindikaat wat die “hit job” hier moet doen, kry ‘n miljoen US 

vir hulle moeite. 

 

3.  ANTON: Jy’s gulsig, hê?  Jy weet ek kan nie hier by die ambassade 

soveel magtig nie.  En dis boonop als mondelings.  Hoe weet ek 

jy maak nie die storie op nie? 

 

4.  VEEJAY: Kyk hier:  ‘n afskrif van julle beskermingsplan.  Die “bad guys” 

het dit êrens gekry.  Ek het dit gou ge-“copy”.  Anton, dis lelik as 

julle veiligheidsplanne in Hong Kong se onderwêreld rondlê! 

 

5. ANTON: Okay.  Gee vir my.  Ek sal vra vir ‘n spesiale bonus vir jou.  Dit 

sal direk inbetaal word soos altyd, maar nou is daar eers baie 

ander dinge vir my om te doen.  Anders help jou “info” niks.  

Hier”s ‘n koevert met tweeduisend US.  Betaal daarmee jou 

kaartjie terug Hongkong toe ... en sommer my bier ook.  Sien 

jou! (KLANK VAN GLAS WAT HARD NEERGESIT WORD OP 

TAFEL, STOEL GESKUIF OP VLOER) 
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1. VEEJAY: Okay, maar my vlug is eers Sondag.  Ek sal hier rond hang by 

Manilla se “underground”.  Ek ken boewe en skarminkels hier.  

As ek nog iets optel, laat ek jou weet op die kode-foon.  O, ja ... 

wag, Anton ... Daar’s nog iets ...  Sit eers. 

 

2. ANTON: (STOEL NADERGETREK) Gou praat, Veejay. 

 

3. VEEJAY: (SAGTER, KONFIDENSIEEL)  Anton, daai bron sê vir my daar 

is ‘n mol in julle ambassade, hier in Manilla.   

 

4. ANTON: Dit ook nog?  Wie?  ‘n Plaaslike werker?  ‘n Filippyn in die 

ambassade? 

 

5. VEEJAY: Weet nie.  Weet net:  daai mol is ook in op die sluipmoord.  Hy 

of sy het gaan vertel wat julle planne is om Haar Eksellensie te 

beskerm.  So hou jou rug skoon, baas. 

 

6. ANTON: Die plaaslikes is nie in op veiligheidsplanne nie.  Onthou, die 

Filippynse diens het ook afskrifte van die plan.  Iemand daar 

kon dit verkoop het aan jou pêlle. 

 

7. VEEJAY: Kan wees, maar dit kan uit julle ambassade ook kom. 

 

8. ANTON: Hoekom sê jy my nou eers?  Hy of sy is dalk al lank besig. 
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1. VEEJAY: Nou eers daarvan gehoor. 

 

2. ANTON: As hierdie ‘n vals alarm is, kom haal ek jou uit jou onderwêreld 

uit en slaan jou so dik dat jy vir altyd bo dryf! 

 

3. VEEJAY: Nog altyd grootbek, né baas!  Praat jy so lelik met daai nuwe 

klein spokie by die ambassade ook?   

 

4. ANTON: Hoe weet jy van haar?  Moenie my sê jou vuil vriende weet ook 

van Suzette nie!  Sy het pas by die ambassade aangesluit. 

 

5. VEEJAY: Ons ken julle spioene uit nog voordat julle vir die kollege gekeur 

is.  Wanneer stel jy my voor, Anton?  Sy hou dalk nog van my.    

 

6. ANTON: Nooit in jou vuil lewe nie.  Jy laat my skurf voel elke keer as ek 

jou groet. 

 

7. VEEJAY: Maar julle “secret service” ouens kan ook maar nie sonder ons 

soort klaarkom nie, né!  Toe man, Anton, laat sy my “handler” 

word.  Dit sal baie lekkerder wees om vir haar my “juicy” stories 

te vertel as vir jou! 

 

8. ANTON:  Gaan bars, Veejay.  Sy is te ordentlik vir jou.  Ek het belangrike 

werk om te doen.  Cheers. 
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1. VEEJAY: Lig geraak, né?  Moenie te besitlik wees oor daai poppie nie, 

Baas.  Jy is self maar ‘n vark van ‘n oujongkêrel (LAG). 

 

2. ANTON: “Bye”, Veejay. 

 

3. VEEJAY: Cheers, Anton.  Onthou my dollars! 

 

 KROEGGELUIDE HARDER, DEUR OOP  EN TOE, GELUIDE 

GAAN OOR IN STRAATGELUIDE.  SELFOON SKAKELTOON, 

DAN KLANK VAN SEWE KLAWERS, LUITOON, TWEE KEER, 

STRAATGELUIDE IN AGTERGROND AS ANTON PRAAT

 

4. AMBASSADEUR: (FILTER) Ambassadeur Jackson? 

 

5. ANTON: Ambassadeur, dis Anton.  Is jy op kantoor? 

 

6. AMBASSADEUR: (FILTER)  Ja, Anton. 

 

7. ANTON: Ek is nou daar, ambassadeur, belangrike nuus. 

 

8. AMBASSADEUR: (FILTER)  Ek is baie besig.  Môre se besoek ... 

 

9. ANTON: Ek weet meneer, maar hierdie is baie lelik.  Ons moet gesels. 
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1. AMBASSADEUR: (FILTER)  Nou goed dan.  Ek wag vir jou.  Kom reguit deur.  My 

sekretaresse is met ete. 

 

2. ANTON: Ek bring vir Suzette saam.  Dit raak haar ook. 

 

 MOTORDEUR OOP EN TOE,  STRAATGELUIDE, MOTOR 

AANGESKAKEL, TREK WEG.  DOOF UIT NA TEMAMUSIEK, 

(TYDSVERLOOP) 

 

3. ANTON: (KLOP AAN DEUR) Dis ons meneer, ... Anton en Suzette. 

 

4. AMBASSADEUR:  (VAN AGTER TOE DEUR)  Kom binne! 

 

5. ANTON: (DEUR OOP EN TOE) Goeie Middag, Ambassadeur. 

 

6. AMBASSADEUR: Middag, Anton.  Hallo Suzette.  Wat’s fout? 

 

7. SUZETTE: Middag, Ambassadeur.  

 

8. ANTON: Meneer, ek het pas inligting gekry dat ‘n sluipmoord op ons 

president beplan word.  Môre, tydens die mediakonferensie in 

die tuin van die BBP-gastehuis.   

 

9. AMBASSADEUR: Waar hoor jy dit? 
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1. ANTON: Baie betroubare bron.  Ons kan dit nie ignoreer nie. 

 

2. AMBASSADEUR: Suzette het mos BBP-beskerming met die Filippyne gereël.  

Kom ons los dit vir hulle.  Hulle is immers die gasheerland. 

 

3. ANTON: Die Filippyne is nie bekend vir goeie teenspioenasie of 

beskerming nie, meneer.  Ons kan nie daarop vertrou nie.  

Hierdie is eintlik op Suzette se terrein. Wat dink jy Sue? 

 

4. SUZETTE: Anton is reg, meneer.  Alhoewel ek ure met hulle gespandeer 

het, het ek agtergekom dat hulle nie die opleiding of die vermoë 

het om ons president se veiligheid te waarborg nie. 

 

5. AMBASSADEUR: Wag eers.  Laat ons nie die hele wêreld op hol jaag nie.  Kan 

ons nie die mediakonferensie vóór die samesprekings reël nie?  

Of uitstel? 

 

6. ANTON: Liewer die mediakonferensie hééltemal afstel.  Ons moet die 

president so min moontlik blootstel aan die publiek.   

 

7. SUZETTE: Veral waar sy stilstaan of sit, en so ‘n maklike teiken vir die 

sluipmoordenaars word. 
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1. AMBASSADEUR: Die Filippynse president wil graag die publisiteit van die 

mediakonferensie hê.   Hy het reeds ‘n mediaverklaring 

voorberei.  Ons kan hom nie in die gesig vat en die reëlings 

sommer oorneem nie. 

 

2. SUZETTE: Meneer, die konferensie kan nog altyd voortgaan.  Ons eerste 

dame moet dit net nie bywoon nie.  Sy kan verskoning maak 

omdat sy nie lekker voel nie. 

 

3. ANTON: Suzette is reg, meneer.  So min moontlik mense moet weet van 

die nuwe plan.  Verkieslik net ons drie.  Die moordenaars moet 

nie tyd hê om hul planne te verander nie. 

 

4. AMBASSADEUR: Dit sal snaaks lyk.  Die konferensie gaan oor samewerking 

tussen ons en die Filippyne.  Ek het al klaar ons president se 

verklaring hier op my lessenaar.  Nou net van die presidensiële 

sekretaris ontvang – uit die vliegtuig uit! 

 

5. ANTON: Dan kan Ambassadeur mos sommer sélf die verklaring namens 

haar voorlees.   Intussen gaan sy by die agterdeur uit na haar 

hotel. 

 

6. AMBASSADEUR: Goed, maar ons moet die Filippynse owerhede ook inlig van die 

bedreiging.  Ons moet nie ons eie James Bond speletjies hier 

probeer speel nie. 
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1. ANTON: Ons is doodernstig, Meneer.  Ek sal die inligting netnou aan 

hulle Geheime Diens oordra.  Hulle moet die joernaliste en 

publiek voor die gastehuis goed deursoek en die skuldiges 

uitsnuffel, as hulle daar is.   

 

2. SUZETTE: Ek wil net nie nou al vir hulle beskermers sê van ons Plan B om 

ons president by die agterdeur uit te smokkel nie.   

 

3. AMBASSADEUR: Hoekom nie? 

 

4. SUZETTE: Daar is reeds ‘n bestaande beskermingsplan - die een waarvan 

ek ‘n afskrif vir u gegee het.  Ek het dit saam met hulle opgestel.  

Die moordenaars het nou ook ‘n afskrif van daardie plan.  As 

ons Plan B bekend maak, gee ons die moordenaars kans om 

hul planne te verander. 

   

5. AMBASSADEUR: Goed.   As julle dit so geheimsinnig wil doen, dan maak ons 

maar so. 

 

6. ANTON: Meneer, die plan is eenvoudig:  Ons president onttrek van die 

mediakonferensie, u lees haar verklaring, Suzette neem haar by 

die agterdeur uit en sy vertrek dadelik na die hotel.      
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1. AMBASSADEUR: Onthou net, volgens ons bilaterale ooreenkoms, is haar 

veiligheid hier in Manilla die verantwoordelikheid van die 

Filippyne.  As sy met hierdie nuwe plan iets oorkom, hou ek julle 

verantwoordelik.     

 

2. SUZETTE: Meneer, ons het baie moeite gedoen om saam met hulle 

geheime diens beskermingsplanne op te stel, maar dit lyk asof 

die onderwêreld van Manilla alles daarvan weet. 

 

3. ANTON: Sy is reg, Meneer, hulle stelsel lek soos ‘n sif.  Ons kan hulle 

sekuriteit nie vertrou nie.  ‘n Skielike verandering van program 

op die laaste minuut, was nog altyd ‘n goeie sekuriteitsmaatreël.  

 

4. AMBASSADEUR: Dan maak ons so.  Ek sal môreoggend, na aankoms, ons 

president oortuig dat sy siek moet voel, en dat ek en haar 

persoonlike sekretaris haar mediakonferensie moet hanteer.  Ai, 

... julle spoke jaag ook altyd nuwe spoke op. 

 

5. SUZETTE: Meneer, net nog iets.  ‘n Plaaslike werker in die ambassade, ‘n 

Filippyn, beweer daar is ‘n “mol” in die ambassade. 

 

6. AMBASSADEUR: ‘n Mol? 
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1. ANTON: Dis ‘n term wat ons gebruik vir iemand uit ons eie geledere wat 

teen Suid-Afrika werk. 

 

2. AMBASSADEUR: Wie is die werker wat die fluitjie wil blaas? 

 

3. SUZETTE: Dis Claude, die Filippyn van die handelsafdeling.   Hy was baie 

senuweeagtig.  Het gevra om my vanaand, eerder buite die 

ambassade te sien.  Hy sê dis baie sensitief.   

 

4. AMBASSADEUR: Okay,  laat my weet wie die verraaier is, as Claude klaar gesing 

het. 

 

 DEUR OOP EN TOE.TEMAMUSIEK (TYDSVERLOOP) 

 

5. SUZETTE: (DEUR OOP EN TOE)  Môre, Anton.  Sjoe, dié Manilla is vroeg 

al warm!  Jammer ek is laat.  Ek het slegte nuus. 

 

6. ANTON: Suzette!  Wat het gebeur? 

 

7. SUZETTE:  Ek sou mos gisteraand met Claude gepraat het oor ‘n verraaier 

in ons midde. 
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1. ANTON: Wat sê Claude? 

 

2. SUZETTE: Hy het nie opgedaag nie.  En vanmôre vind ek uit dat hy 

laasnag selfmoord gepleeg het.  Immers, dis wat die polisie sê.  

Ek was nou by die familie en hulle is glad nie oortuig dat dit 

selfmoord was nie. 

 

3. ANTON: So hy is uitgehaal voordat hy kon sing.  Jy sal nog uitvind dat ‘n 

lewe hier maar min werd is.  Met mý sending het dit nie veel 

beter gegaan nie.   

 

4. SUZETTE: Hoe so? 

 

5. ANTON: Die plaaslike geheime diens is glad nie beïndruk met my 

inligting oor ‘n aanslag op die lewe van ons president nie.     

 
6. SUZETTE:  Wat sê hulle? 
 

7. ANTON: Glo dit nie.  Dink ons is paranoïes.  Dring aan om te weet wie 

my bron is.  As ek nie wil sê nie, is hul nie bereid om daarop te 

reageer nie.   (VERONTWAARDIG)  Mfg ... ek kan mos nie my 

agent openbaar nie. 

 

8. SUZETTE: Ja, hulle het seker vir jou ook gesê ons is nie veronderstel om 

ons eie netwerke van informasie te skep nie.    
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1. ANTON: As ek dit nié doen nie, sal ek nooit weet wat werklik aangaan 

nie.  Hulle is veronderstel om informasie waarin óns belang stel, 

met ons te deel, maar dit gebeur nie. 

 

2. SUZETTE:  Ons moet gaan.  Die president land oor ‘n uur.  Sien ek jou by 

die lughawe?   

 

3. ANTON: Nee.  Ek wil dinge by die gastehuis gaan uitkyk.  Dis waar die 

skurke sal rondhang.  Bly maar in kontak op die kode-selfoon. 

 

 TEMAMUSIEK.  STILTE (TYDSVERLOOP)  

LUGHAWEKLANKE, ‘N STRALER WAT LAND, DOOF UIT.  

STILTE (TYDSVERLOOP) MILITêRE ORKES SPEEL 

VOLKSLIED (NKOSI SIKELELE AFRIKA) SE EERSTE NOTE.  

DOOF UIT, STILTE (TYDSVERLOOP).  MILITêRE BEVELE 

GESKREEU, STADIGE MARS IN AGTERGROND (INSPEKSIE 

DEUR PRESIDENTE)  

 

 ENKELE LUI VAN SELFOON STADIGE MARS IN 

AGTERGROND HOORBAAR AS SUZETTE OP SELFOON 

PRAAT  

  

4. SUZETTE: Anton? 

 

5. ANTON:  (FILTER)  Suzette, waar is jy nou? 
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1. SUZETTE: (STADIGE MARS IN AGTERGROND)  Hier by die lughawe.  

Sover alles goed.  Sy is besig om die erewag te inspekteer.   

Die motor kavalkade is gereed om na die gastehuis te vertrek.  

Waar is jy nou? 

 

2. ANTON: (FILTER)  By die gastehuis.  Al klaar ‘n klomp joernaliste hier. 

Geen ekstra veiligheidspersoneel nie.  Net die wagte by die 

hek, en hulle vra net media-kaartjies.  Geen deursoeking nie.   

 

MOTORKAVALKADE, MOTORFIETSE, SIRENE – EERS 

HARD, DAN SAGTER, BLY IN AGTERGROND AS SUZETTE 

PRAAT 

 

3. SUZETTE: Anton, is jy nog daar?  Ons vertrek nou van die lughawe.  

Behoort oor ‘n paar minute by die gastehuis te wees. 

 

4. ANTON: (FILTER, LAG)  Paar minute?  Nie in Manilla se verkeer nie, 

meisie. 

 

5. SUZETTE: (SIRENE IN AGTERGROND)  Jy’t vergeet:  hulle het die strate 

toegemaak en die verkeer word vir ons beheer.  Ek ry nou teen 

70 km per uur in die Estrada  Aeroporta. 
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1. ANTON: (FILTER)  Geniet dit!  Sal nie gou weer gebeur nie.  Is ons 

Staatspresident ingelig? 

 

2. SUZETTE: (SIRENE IN AGTERGROND)  Ja, sy weet iemand wil haar 

skiet. 

 

3. ANTON: (FILTER)  En het sy ingewillig om liewer siek te voel? 

 

4. SUZETTE: (SIRENE IN AGTERGROND)  Dadelik. Sy sê dis nie ver van die 

waarheid nie. 

 

5. ANTON: (FILTER)  Foei tog.  Seker min geslaap op die vlug. 

 

6. SUZETTE: (SIRENE IN AGTERGROND)  Ek het die Suid-Afrikaanse BBP-

beskermers wat saam met haar gekom het, ingelig oor die 

bedreiging teen haar en die verandering in die program. 

 

7. ANTON: (FILTER)  Weet enigeen van die Filippynse beskermers van 

Plan B? 

 

8. SUZETTE: (SIRENE IN AGTERGROND)  Nee, ek sal hulle later vertel ... 

eers terwyl die twee presidente met mekaar in die sitkamer 

gesels. 

 

9. ANTON: (FILTER)  Goed so, sien jou netnou. 
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1. SUZETTE: (SIRENE IN AGTERGROND)  Hier is ons nou by die gastehuis. 

 

 KLANK VAN MOTORKAVALKADE, MOTORFIETSE, MOTORS 

MET SIRENES HARDER, DOOF UIT.  MOTORDEURE OOP 

EN TOE.  VERSKEIE HAASTIGE VOETSTAPPE (BUITELUG) 

OP HARDE OPPERVLAKTE  

 

2. ANTON: (SAG, EFFENS HARDER AS FLUISTER, NABY MIKROFOON)  

Hallo Ambassadeur!  Lyk of  alles goed verloop? 

 

3. AMBASSADEUR: (SAG)  Alles reg sover.  Die twee staatshoofde gaan nou in die 

sitkamer gesels.  Ek en die sekretaris moet daarbinne wees.  

Sien jou as ons uitkom.  Plan B is in plek.   

 

 DEUR GAAN TOE 

 

4. SUZETTE: Ek waardeer nogal ons ambassadeur se gesindheid.  Dis lekker 

as jou missiehoof saamwerk met sy veiligheidspersoneel.  Toe 

ek hier aangekom het was hy baie sinies of ek as vrou 

veiligheidswerk sal kan doen.  Anton, het jy al iemand verdag 

daarbuite gesien? 

 

5. ANTON: Niemand nie.  Seker ‘n skerpskutter in daardie hoë geboue  

oorkant die straat.   Ek het hulle gevra om dit te deursoek, maar 

hulle glo mos nie ons informasie nie. 
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1. SUZETTE: Dis in elk geval ‘n swak keuse van plek as ‘n BBP-gastehuis 

deur hoë geboue omring is. 

 

2. ANTON: Bly jy by die president as sy uitkom en agter uitgaan.  Ek gaan 

voor in die tuin by die mediakonferensie rondhang.  Ek wil kyk 

wat die reaksie van die skurke is as daar skielik nie ‘n 

vrouepresident is om te vermoor nie. 

 

3. SUZETTE: Wat verwag jy? 

 

4. ANTON: As die moordenaars onder die joernaliste is, sal ek dalk mense 

sien onttrek.   

 

5. SUZETTE: Ons sal hierná moet beplan vir die pad vorentoe.  Die 

moordenaars sal nie ophou probeer nie.  Ons sal haar moet 

beskerm teen “sitting duck” situasies, waar sy kwesbaar is teen 

skerpskutters. 

 

6. ANTON:    Ook teen samedromming van baie mense om haar.  Dis dán  

wanneer sluipmoordenaars toeslaan en probeer wegkom in die 

skare. 
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1. SUZETTE: (SARKASTIES) Mooi, Anton.  As jy so aanhou sal jy een van 

die dae my werk kan doen! 

 

 STILTE (TYDSVERLOOP), DEUR OOP

 

2. ANTON: Hier kom hulle nou uit.  Suzette, bly op die kode-selfoon sodat 

jy my kan inlig hoe Plan B vorder. 

 

3. SUZETTE: Okay, hier gaan ons.  Ons gaan met die agterste hyser af.  Die 

ampsmotors wag al klaar onder. 

 

4. ANTON: (FILTER)  Goed.  Bly by die SP.  Saam in die hyser. 

 

5. SUZETTE: Ek maak so.  Ek ken my werk, Anton.  Doen jy joune. 

 

* * * 

 

 VIR REGISSEUR: GEBRUIK WEER 

KLANKSEGMENT VAN OPENINGSTONEEL 

(BLADSY 2 TOT 4) HIER, WAAR DIT 

CHRONOLOGIES INPAS (ROOI INK KOPIE 

HIERONDER HERHAAL) VIR 

VOLLEDIGHEID) 
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   STILTE (TYDSVERLOOP) 

 

 

 KLANK VAN OUTYDSE TRALIE-HYSERDEUR WAT 

OOPGAAN, VOETSTAPPE VAN TWEE MENSE OP TEËLS, 

HYSERDEUR WAT WEER TOEGAAN, KLANK VAN 

BEWEGENDE HYSER, STOP, DEUR WAT WEER OOPGAAN, 

 VOETSTAPPE 

  

1. SUZETTE: (SKREEU)  Oppas!  President!   

 

2. SUZETTE: (DOEBLEER AS STAATSPRESIDENT),   (GIL)  Aaaaah.      

  

 TWEE SKOTE KLAP 

 

3. SUZETTE: (DOEBLEER AS STAATSPRESIDENT),   (KREUN)  Ohhh!  

Ohhh!  Ohhh! 

 

4. SUZETTE: President!  Is jy “okay”?  Dokter gou!  Sy is geskiet!  Dankie tog 

jy’s hier!  Ek kry solank die ambulans.   (KREUN)  Toemaar, 

Mevrou.  Ek is by jou!   

 

 MEDIESE TAS SE KNIPPE OOP 
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1.SUZETTE: Hallo, Anton, Anton, kom in!  Sy is geskiet!   Ons president!   

Voor die hyser se deur ... onderste verdieping!   

 

2. ANTON: (FILTER)  Reg Suzette, ek hoor jou.  Ek is nou daar!  Is haar 

dokter daar? 

 

3. SUZETTE: Ja, hy is besig met haar.  Ek reël nou die ambulans. 

 

 ROESEMOES, KONSTERNASIE (ALLE SPELERS 

DOEBLEER):  “THE PRESIDENT”,  “SHE’S BEEN SHOT”,  

“HOLD THE LIFT”,  “GET HER OUTSIDE”,  “DOCTOR, 

QUICK”,  “AMBULANCE”,  

 

4. SUZETTE: (SKREEU)  “Ambulance, quick!   

 

 AMBULANS SIRENE SAG, DAN HARDER, ARRIVEER, 

SIRENE HOU OP, AMBULANSDEURE OOP EN TOE 

HARDLOPENDE VOETSTAPPE OP TEëLS, LUIKDEUR OOP, 

KLANK VAN DRAAGBAAR WAT OOPVOU 

 

5. ANTON: (HARDLOPENDE VOETSTAPPE OP TEëLS, UITASEM)  Hoe 

lyk dit, Sue?  Sal sy deurkom? 
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1. SUZETTE: (VINNIG)  Dink so.  Die wond is gelukkig hoog op.  Onder die 

linker skouer.  Tweede skoot was mis.   

 

 HARDLOPENDE, VOETSTAPPE OP TEëLS, ROESEMOES: 

(ALLE SPELERS)  “THERE HE GOES, GET HIM”, “THE 

FRONT CAR”,  “BLACK CAR”, MOTOR AANGESKAKEL,  

BANDE FLUIT OP TEER, TWEE SKOTE (VERAF, BUITE),  

 

2. SUZETTE: Wat se skote is dit? 

 

3. ANTON: Dis die beskermers.  Hulle skiet op die aanvaller.  

(OPGEWONDE)  Daar jaag hy weg!  Nogal met die voorste 

swart kar.   

 

 FLUITENDE BANDE, ENJIN SAGTER 

  

4. SUZETTE: (OPDRAGSTEM)  “Everybody, stand clear for paramedics!  

Thank you!  Clear the way to the ambulance!”  (NORMALE 

STEM)  Anton, ek gaan saam met die dokter in die ambulans!  

Manilla Medi-kliniek!” (VINNIGE VOETSTAPPE, SAGTER) 

 

5. ANTON: (EFFENSE SKREEUSTEM)  Sien jou daar!  Ek sal die 

ambassadeur laat weet! 
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 ROESEMOES (ALLE SPELERS, UITROEPE) “OH NO”, 

“STAND CLEAR”, “MEDI-CLINIC”, “QUICK”, “OUT OF THE 

WAY”, “SOUTH AFRICAN PRESIDENT”,  “LADY PRESIDENT”,  

DEURE VAN AMBULANS SLAAN TOE, SIRENE AAN, 

AMBULANS VERTREK, DOOF UIT,  

 

 

* * * 

 

 

 KRUISDOOF (TERUG BY DIALOOG OOR NABETRAGTING) 

 

 

1. ANTON: Dis soos dit gebeur het.  Jy het die aanvaller self gesien.  Hoe 

het hy geweet ons gebruik die agterste hyser? 

 

2. SUZETTE: Weet nie!  Dink jy een van die Filippynse beskermers kon die ou 

vanmôre laat weet het van Plan B? 

 

3. ANTON: Onwaarskynlik.  Hy sou binne ‘n paar minute sy hele aanval 

moes herbeplan. 
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1. SUZETTE: Dit bly ‘n raaisel.  Daai aanvaller wat weggejaag het.  Het hy ‘n 

snymerk oor die wang gehad? 

 

2. ANTON:  Ek kon nie sien nie.  Net die kar gesien.  Hoekom? 

 

3. SUZETTE: Die ou met die pistool het ‘n litteken in sy gesig gehad.  Gelyk 

soos ‘n Filippyn. 

   

 STEM EN GELUIDE DOOF UIT, STILTE, (TYDSVERLOOP). 

RITMIESE PIEP-GELUID VAN HART-MONITOR MASJIEN IN 

HOSPITAALKAMER (DOOF UIT TOT AGTERGROND 

TYDENS DIALOOG) 

  

4. SUZETTE: (FLUISTERSTEM, NABY MIKROFOON)  Hallo ambassadeur, 

“hi” Anton.  Ek is bly julle is albei hier.  Ons moet saggies.  Sy’s 

buite gevaar.  X-strale wys ‘n vleeswond, sleutelbeen skrams 

getref.  Lyk nie of operasie nodig is nie. 

 

5. ANTON: (GEDEMP)  Goed dat sy oorgeplaas is na ‘n privaatsaal.  

Beskerming sou moeilik wees in die “ICU”. 
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1. SUZETTE: (GEDEMP)  Haar persoonlike dokter wat van Suid-Afrika 

saamgekom het, het sommer hier langs die saalsuster se 

kantoor ingetrek.  Ons het goeie beheer oor die toegang na 

haar kamer:   Filippynse beskermers by ingange tot die 

hospitaal buite, en ons eie BBP beskermer voor die kamerdeur. 

 

2. AMBASSADEUR: (GEDEMP)  Haar sekretaris het reëlings getref dat hulle so gou 

moontlik weer met die presidensiële vliegtuig na Suid-Afrika sal 

terugvlieg.  Wanneer dink jy sal sy reg wees om te gaan? 

 

3. SUZETTE: (GEDEMP)  Sodra sy sterk genoeg is.  Seker môre.  Bietjie 

bloed verloor.  Sy is op ‘n “drip”:  antibiotika en verdowing teen 

pyn.  Sal vannag vas slaap.  Kom ons gesels liewer buite ... 

 

4. AMBASSADEUR: (DEUR OOP EN TOE, HARDER STEM)  Goed, ek gaan nou.  

Hier is ‘n helse klomp joernaliste voor die hospitaal.  Ek sal hulle 

moet gaan vertel van die nuutste.  Dan nog die Filippynse 

president ook inlig.  Hy’s nou soos ‘n ouvrou met ‘n nat rok.  In 

plaas dat hy sy veiligheidstories vooraf reggekry het!  Anton, 

weet jy iets van die aanvaller? 

 

5. ANTON: Hy’t weggekom, ambassadeur.  Nogal met ‘n swart motor met ‘n 

vlaggie op, ampsmotor voor in die kavalkade.  Sleutels was 

daarin gelaat. 
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1. AMBASSADEUR: Ons moes nooit die plan verander het nie.  Het so reg in hulle 

hande gespeel.  Wat dan van die skote wat ek gehoor het? 

 

2. ANTON: Te laat.  Hy’t maklik weg gekom.  Swart kar net om die blok 

gelos ... seker te voet in die skare verdwyn.   

 

3. AMBASSADEUR: Dis jammer.  Sien julle later.  Ek sal reël vir blomme in die 

privaatkamer.  Sommer een groot ruiker ... van al die 

ambassade-personeel.      

   

4. ANTON: Reg met my, Meneer.  Sien jou later. 

 

 AANKONDIGING OOR HOSPITAAL INTERKOM: (FILTER) 

“DOCTOR ALVEZ TO DISPENSARY PLEASE, DR ALVEZ TO 

DISPENSARY PLEASE”,  DOOF UIT, TEMAMUSIEK  

(TYDSVERLOOP),  SELFOON LUI

 

5. ANTON: Anton, hier. 

 

6. VEEJAY: (FILTER)  Hallo Anton.  Veejay hier ... Kry my by die Toreador.  

Ek het iets vir jou. 

 

7. ANTON: Oor ‘n halfuur? 

 

8. VEEJAY: (FILTER)  Okay, ek wag vir jou.   
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 STRAATGELUIDE, (VERKEER, ENS.), MOTORDEUR KLAP 

TOE, VOETSTAPPE, DEUR OOP EN TOE, STRAATGELUIDE 

VERVANG MET KROEGGELUIDE,  DOOF UIT TOT 

AGTERGROND AS DIALOOG BEGIN 

 

1. ANTON: Haai, Veejay. 

 

2. VEEJAY: “Yes”, Spook!  Ek was toe reg oor die sluipmoord, né? 

 

3. ANTON: (TREK STOEL UIT, GAAN SIT, SUG)  Halfpad reg.  Wat is 

nuut? 

 

4. VEEJAY: Hulle het dit net halfpad reg gekry.  Hulle gaan weer probeer. 

 

5. ANTON: Hoekom?  Hoe weet hulle sy is nie dood nie. 

 

6. VEEJAY: Dis op die TV en radio.  Hulle weet.  Hulle gaan hulle “job” 

klaarmaak.  Anders kry hulle nie ‘n “paycheque” nie.   

 

7. ANTON: Kan nie verstaan nie.  Filippynse geheime diens wou nie 

saamwerk nie.  Hulle glo nie jou “info” nie.  Ek het hulle 

gisteraand al gesê.   Hulle sê toe vir my hulle glo my nie.  Ek 

moet my bron openbaar. 

 

8. VEEJAY: En toe doen jy dit seker?  Toe blaas jy vir ou Veejay? 
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1. ANTON: Gaan bars, Veejay.  As ek jou naam vir hulle gee, word ek môre 

huis toe gestuur.  Omdat ek my met die skuim van die 

onderwêreld bemoei. 

 

2. VEEJAY: Hulle het al geweet van die sluipmoord nog voordat ek dit vir jou 

gesê het. 

 

3. ANTON: Hoe weet jy? 

 

4. VEEJAY: Ek het met ‘n ou gepraat wat ‘n agent vir Filippynse intelligensie 

is.  Hy het vir hulle gesê.  Verlede week, nog voordat ek dit vir 

jou gesê het. 

 

5. ANTON: Wie was daai agent se hanteerder?  Vir wie het hy dit gesê? 

 

6. VEEJAY: Hy sal mos nie sy “handler” se naam verklap nie.  Sal ek nou 

jou naam vir iemand gee?  Dis mos om die gans wat die goue 

eiers lê vir almal te wys! 

 

7. ANTON: Kom nou, Veejay!  Jy kan beter doen as dit.   Ek moet weet wie 

daardie inligting doodgedruk het.   
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1. VEEJAY: Jy sal hom nie ken nie.  Die ou se naam in die onderwêreld is 

Dirty Dick, maar hy het baie aliasse.  Hoor hy werk vir die 

Filippynse Diens.  Ek weet nie wat sy regte naam is nie, maar 

hy werk onder diep dekking vir die Filippyne onder die naam 

Victor Lopez.   

 

2. ANTON: Victor Lopez.  Is hy ‘n informant, soos jy, of werk hy voltyds vir 

hulle? 

 

3. VEEJAY: Voltyds, soos jy.   Loop net nie soos julle grênd spoke in pakke 

klere rond nie.  Hy leef soos ek.  Hy bly altyd onder.  Gaan haal 

sy “gen” self daar onder en sy geld daar bo. 

 

4. ANTON: Hy het nie dalk ‘n ou meswond oor die regterwang nie? 

 

5. VEEJAY: Hoe weet jy?  Waar het jy hom gesien? 

 

6. ANTON: Ek het hom nie gesien nie.  Suzette het.   Vir hulle staan en wag 

toe die onderste hyser se deur oopmaak.  Hy het daarna in ‘n 

swart ampsmotor gespring.  Dit vir ‘n “gettaway car” gebruik by 

die gastehuis.  Hoekom sal ‘n Filippynse intelligensie offisier 

ons president wil doodmaak?  Ons is mos nie vyande  nie. 

 

7. VEEJAY: Geld!  Ek sal nie verbaas wees as hy vir die sindikaat ook werk 

nie. 
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1. ANTON: ‘n Dubbelagent? 

 

2. VEEJAY: Waarskynlik.  Daai soort vat dollars by enigeen wat bereid is om 

te betaal.   

  

3. ANTON: Hy sal mos sy werk vir die Filippynse regering verloor as hulle 

agterkom dat hy by sulke dinge betrokke is. 

 

4. VEEJAY: Hulle weet nie.  En hy gee nie baie om vir sy regte “job” nie.  

Hulle betaal “peanuts” teenoor die onderwêreld.  Julle spoke 

weet net nie.  Julle leer agente die “tricks of the trade”, en dan 

“misuse” hulle daai “skills” vir hulle eie sak. 

 

5. ANTON: Toemaar, ek soek nie ‘n lesing van ‘n ou “Recce” nie. 

 

6. VEEJAY; Ek “lecture” nie, ek sê net:  julle moet daai “lady president” goed 

oppas.  Victor Lopez gaan weer probeer totdat sy dood is  ... 

voor sy terug gaan.  En moenie dink hy gaan weer sy geskende 

gesig gebruik nie.  Hy het baie ander gesigte.   

 

 TEMAMUSIEK, HARDER (OM SPANNINGSLYN TE 

VERHOOG)?  STILTE (TYDSVERLOOP)  DEUR OOP EN TOE 

       

7. ANTON: Haai Sue, hoe vorder veiligheid hier by die hospitaal? 
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1. SUZETTE: Anton?  O, ek kom reg.  Die saalsuster, Lucinda, is oulik.  Gee 

haar volle samewerking.  Sy is lekker streng en verstaan 

hoekom ons toegangsbeheer wil hê.  Ek het pêlle met haar 

gemaak.  Sy het belowe sy sal vannag ook aan diens bly. 

 

2. ANTON: Ek het gesien sy’s oulik.  Oppas vir te veel vriendelike mense.  

Ek vertrou niemand meer nie. 

 

3. SUZETTE: Sy is “Okay”.  Ek weet wat ek doen.  Maar sy’s nie jou soort  

nie.  Nogal ordentlik. 

   

4. ANTON: (SARKASTIES)  Dankie vir die kompliment.  En die Filippynse 

beskermers?  Het hulle nou al wakker geskrik? 

 

5. SUZETTE: Lyk so.   Maar Anton, ... hulle is kwaad vir ons ... sê ons moet 

nie weer ons eie planne maak nie... hulle sê vir my daar mag 

nie weer twee planne wees nie. 

 

6. ANTON: Wie sou vir hulle gesê het van Plan B? 

 

7. SUZETTE:   Ek weet nie.  Dis wat my ook pla.  Dis iets waaroor net ek en jy 

en die ambassadeur gepraat het.    Ek wonder nog:  Hoe het die 

skurke geweet om vir haar by die agterste hyser te wag?  
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1. ANTON: Moontlik het iemand meeluister apparaat in die ambassadeur se 

kantoor geplant. 

 

2. SUZETTE: Kan nie wees nie.  Dis my werk om dit te voorkom.  Ek het die 

plek verlede week persoonlik gevee vir “bugs”. 

 

3. ANTON: Moes daarna geplant gewees het.  Of het jy per ongeluk iets oor 

Plan B vir iemand anders genoem? 

 

4. SUZETTE: (VERONTWAARDIG) Anton Nel!  Dink jy ek is ‘n amateur? 

 

5. ANTON:   Suzette, ek weet nie meer wat om te dink nie.  Weet nie wie om 

te vertrou nie. 

 

6. SUZETTE: (BESLIS)  As jy my nie vertrou nie, het ek netsoveel rede om 

jou ook nie te vertrou nie. 

 

7. ANTON: Jy’s reg!  Kyk hoe gestress is ons nou al.  Wantrou mekaar.  Dit 

lei tot foute. 

 

8. SUZETTE: Anton, ons het nie foute gemaak nie.  Iewers was daar ‘n lek.  

 

9. ANTON:  Waar ... of wie? 

 

10. SUZETTE:  Wat van daai mol in die ambassade?  Weer iets gehoor?   
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1. ANTON: Nee...  Sue,  ek is jammer ek het gepraat van foute en vertroue.  

Jy doen ‘n goeie job!  As ek jou nie hier gehad het nie was dit 

nag! 

 

2. SUZETTE: Toemaar.  Hou op met vlei.  Jy’s ook okay.  Kom, ek vertel jou 

van die beskermingsmaatreëls by die privaatsaal. 

 
 
 DEUR OOP EN TOE, TWEE MENSE SE VOETSTAPPE OP 

TEËLVLOER IN AGTERGROND TERWYL HUL GESELS 
 
 
 
3. SUZETTE: Die Filippynse wagte sal by al die hospitaal ingange diens doen, 

voor en agter, en ons beskermers wat saam met die president 

van Suid-Afrika af gekom het, sal by die kamerdeur wag hou.    

 

4. ANTON: Mmm ... dit lyk goed, ... ses-uur skofte.  Ons wil nie te veel 

“changing of the guard “ hê nie.   

 

5. SUZETTE: Ek gaan nou huis toe om bietjie slaap in te kry voor vannag.   

 

6. ANTON: Sue!  Kyk hier!  Op hulle waglys.  Kyk hierdie naam.  Victor 

Lopez.  Op diens, vannag van middernag tot sesuur 

môreoggend.  Ek het ‘n vermoede die sluipmoordenaar het 

homself op diens geplaas. 
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1. SUZETTE: Hoe so?  Wie’s hy? 

 

2. ANTON: Die ou met die merk op sy gesig.   

 

3. SUZETTE: Hoe kan  hy dit waag?  Hy behoort mos te weet hy sal herken 

word.  Ek sal hom dadelik uitken en laat arresteer. 

 

4. ANTON:  Hy sal homself vermom.  Hy is ‘n man met baie aliasse en 

gesigte.  Hy kan enigiets in die mou voer.  Ek het so gedink.  As 

hulle weer wil toeslaan, moet hulle dit vannag doen.  Die 

terugvlug is môre.  

 

5. SUZETTE: Ons kan nie toelaat dat hy vannag hier rondloop nie. 

 

6. ANTON: Ek sal aan ‘n plan dink.  Ons kan nie nou na die Filippynse 

polisie gaan om hom te rapporteer of beswaar te maak nie.  

Hulle sal ons nie glo nie en in elk geval nooit betyds optree nie.    

 

 TEMAMUSIEK (TYDSVERLOOP).  TELEFOON LUI.  

OPGETEL VAN MIK AF  

 

7. SUZETTE: Hallo, Suzette speaking ...  oh, hallo sister ... Lucinda? ... yes ... 

yes ... yes ... are you sure? ...Thank you Lucinda... I’ll come 

right over. 

 

© André Kotzé 40



 SELFOON SLEUTELS WAT GEDRUK WORD, LUITOON 

 

1. ANTON: (FILTER)  Hallo, Anton hier. 

 

2. SUZETTE: Hallo Anton, dis Sue.   Waar is jy? 

 

3. ANTON: (FILTER)  By die hospitaal.  Hoekom? 

 

4. SUZETTE: Is die ambassadeur se chauffeur daar?   

 

5. ANTON: (FILTER)  Julio?  Ja, hy was nou net hier.  Met die ampsmotor.  

Hoe weet jy?  Groot bos blomme afgelaai.  Die motor  is nou net 

hier weg. 

 

6. SUZETTE: Hoekom so laat?  Dis negeuur in die aand.   

 

7. ANTON: (FILTER)  Ek weet nie.  Seker vroeër te besig? 

 

8. SUZETTE: Bly daar.  Ek kom gou oor.  Die saalsuster het my nou net 

gebel.  Iets snaaks is aan die gebeur. 

 

 TELEFOON OP MIK.  TEMAMUSIEK (TYDSVERLOOP).  

MOTOR HOU STIL.  DEUR OOP EN TOE.  DAME SE 

HAASTIGEVOETSTAPPE OP SEMENT, BUITE 
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1. ANTON: Sue, wat is verkeerd? 

 

2. SUZETTE: Die saalsuster het gebel om te sê dat die motorbestuurder van 

ons ambassadeur ‘n groot bos blomme kom aflewer het vir die 

president..   

 

3. ANTON: Ek het jou mos gesê! 

 

4. SUZETTE: Wag.  Daar is iets snaaks oor die blomme.   Ek vind net gou by 

die saalsuster uit.  Sy het gevra ek moet dadelik kom.  Sien jou 

later. 

 

5. SUZETTE: (KLOP AAN DEUR.  DEUR OOP) Good evening Sister, its me, 

Sue.  May I enter?  (DEUR TOE) 

 

 STILTE (TYDSVERLOOP) DEUR OOP 

 

6. SUZETTE: Anton, kom saam met my na buite.  Dit klink ernstig en ... mure 

het ore. 

 

7. ANTON: Wat nou? 
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1. SUZETTE: Julio, Ambassadeur Jackson se bestuurder, het die blomme 

gebring en die suster gevra of hy dit persoonlik in die 

privaatkamer kon gaan sit.  Sy het geweier omdat dit so laat 

was, en hom verseker dat sy dit self sal doen.   

 

2. ANTON: Dis te verstane. 

 

3. SUZETTE: Toe sy later die blomme in die privaatkamer wou gaan sit, het 

sy gekyk of dit genoeg water in het, toe kry sy ‘n spuitnaald 

gevul met ‘n vloeistof in die vaas tussen die blomstingels. 

 

4. ANTON:  Sowaar?  Watse vloeistof? 

 

5. SUZETTE: Onverdunde morfien.  Sy sê sy het die vloeistof dadelik aan die 

geel kleur herken:  50 mg daarvan.   

 

6. ANTON: Maar morfien is ‘n beheerde verdowingsmidddel...   

 

7. SUZETTE: Ja, ... voorskrif benodig.  Moet te alle tye in ‘n kluis by die 

saalsuster toegesluit wees.  En ... die saalsuster sê 50mg 

binneaars toegedien, sal enigeen wat so maer is soos ons 

president, doodmaak. 

 

8. ANTON: Die groot vraag is:  Wie het die spuit daar ingesit? 
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1. SUZETTE: Verseker nie die bloemiste nie.  Die suster dink dat dit moontlik 

vir die president bedoel was.  As moordwapen.  Boonop het die 

skedule-register waarin morfien aangeteken word, juis vandag 

spoorloos verdwyn.  Die skuld sou op haar gepak word.  Sy is 

baie ontsteld ... 

 

2. ANTON: Iemand wil die president vermoor met ‘n oordosis morfien.  Dit 

moet iemand met mediese kennis wees.   

 

3. SUZETTE: Nee ...  juis nié.  Die president is op ‘n “drip” wat reeds 

binneaars gekoppel is.  Sy sê die moordenaar hoef net die 

morfien in die “drip” sakkie te spuit! 

 

4. ANTON: Wil jy my sê dat die ambassadeur se bestuurder die president 

wou vermoor? 

 

5. SUZETTE: Nee.  Dan sou hy mos nie die blomme hier gelaat het nie.  Of, 

hy sou eers die spuitnaald verwyder het uit die blomme.  

Iemand anders moet die vuilwerk nog doen.   

 

6. ANTON:  Wie? 

 

7. SUZETTE: Dit weet ons nie.  Ek dink die eerste stap is om die 

ambassadeur te vra by wie hy die blomme bestel het. 
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1. ANTON: Nee, wag ... Die moordenaar weet nog nie dat die spuitnaald 

gevind is nie.  Hy of sy sal nog kom.  Kom ons maak die 

spuitnaald vol water, sit dit terug in die vaas met blomme en kyk 

wie die naald probeer gebruik.  

 

2. SUZETTE: My werk is nie om skurke te vang nie, Anton ... net om die 

president te beskerm. 

 

3. ANTON: Sue, ons moet dit doen!  Anders sal ons nooit weet wie die 

president probeer vermoor nie. 

 

4. SUZETTE: Okay, maar dan moet ons die saalsuster in ons vertroue neem 

en haar vertel van ons plan.   

 

5. ANTON: Ons sal moet.   

 

6. SUZETTE: Ek is bekommerd oor die president.  Kom ons stoot haar bed na 

‘n ander privaatsaal. 

 

7. ANTON: Sue!  Fantasties!  Jy het dit!   

 

8. SUZETTE: Wat? 
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1. ANTON: Ons president gaan na ‘n ander privaatsaal en ons laat haar 

oppas deur een van ons eie beskermers, binne, by die bed.  Die 

bed in die huidige kamer moet vervang word met ‘n ander bed.  

En jy moet in daardie bed klim! 

 

2. SUZETTE: Is jy mal?  Ek klim nie vir jou in enige bed nie! 

 

3. ANTON: Nie vir my nie, man.  Jy speel die rol van die pasiënt en  jy word 

‘n ooggetuie van wie ook al die spuitnaald gebruik! 

 

4. SUZETTE:   Ek gaan my nie laat vermoor vir jou spookplanne nie! 

 

5. ANTON: Jy vergeet!  Daar is net water in die spuitnaald.  Die 

moordenaar sal nie eers aan jou raak nie.  Ons plak sommer 

die “drip” se buis bo-op jou arm. 

 

6. SUZETTE: Die moordenaar sal mos sien ek is nie die president nie.   

 

7. ANTON: Jy trek die laken tot by jou ken, gebruik die kopdoek wat ons 

president altyd dra, en ons laat sak die muskietnet.  In die 

dowwe lig daarbinne sal jy nie herkenbaar wees nie.  

 

8. SUZETTE: Okay.  Ek sal in elk geval my nege-mil ook onder die kombers 

oorgehaal hou.  Ek lê nie agteroor om my te laat vermoor nie. 
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1. ANTON: Ek het so gedink.  Ken jou so.  Kom ons tref gou die reëlings 

dat jy in die bed kan kom! 

 

2. SUZETTE: Jy moet nie spot nie.  Waar gaan jy wees terwyl ek met my lewe 

speel? 

 

3. ANTON: Ek wag buite.  Ek sal jou vroeë waarskuwing gee as 

enigiemand kom.  Ek sal sorg dat ek die voordeur en die 

venster van jou privaatkamer kan sien.  Hou jou kode-selfoon 

aangeskakel, by jou in die bed. 

 

4. SUZETTE: Hoe romanties!  Ek klim in die bed met ‘n pistool en ‘n selfoon. 

 

 STILTE (TYDSVERLOOP),   MOTOR RY STADIG, ENJIN 

LUIER VIR SEKONDES EN WORD AFGESKAKEL, 

MOTORDEUR GAAN OOP EN TOE 

 

5. ANTON: (FLUISTER IN MIKROFOON)  Suzette, is jy daar? 

 

6. SUZETTE: (FILTER)  Op my pos, in die hospitaalbed, Anton 

 

7. ANTON: Goed.  Ek dink die moordenaar het nou net stilgehou.  

 

8. SUZETTE: (FILTER)  Kan jy sien wie dit is? 
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1. ANTON: Sjuut.  Daar klim hy uit. 

 

 STADIGE, AFGEMETE VOETSTAPPE OP HARDE 

OPPERVLAKTE BUITE

 

2. ANTON: Dis hy.  Nes ons gedink het.  Hy kom by die voordeur in. 

 

 DEUR OOP EN TOE, VOETSTAPPE OP HARDE 

OPPERVLAKTE BINNE (WEERKLANK VIR EFFEK) 

 

3. SUZETTE: (FILTER)  Goed, Anton, ek hoor sy voetstappe.  Bly nou stil.  Ek 

hoor iemand praat met die wag voor die deur. 

 

 DEUR OOP EN WEER TOE, ENKELE VOETSTAPPE OP 

TEëLS BINNE,  SPOOKAGTIGE TEMAMUSIEK 

(TYDSVERLOOP),  

 

 VOETSTAPPE BUITE, MOTORDEUR OOP EN TOE, MOTOR 

AANGESKAKEL, RY STADIG WEG, SELFOON SLEUTELS 

 

4. SUZETTE: Hallo Anton, Suzette hier.  Operasie Spookasem het gewerk.  

Hy het niks agtergekom nie.  Net gekonsentreer om sy 

spuitnaald in die “drip” leeg te maak.  

 

5. ANTON: (FILTER) Kon jy hom herken?  
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1. SUZETTE: Ja.  Duidelik. 

 

2. ANTON: (FILTER)  Sue, ek het iets interessants ontdek.  Die selfoon wat 

Julio, die ambassade-bestuurder, hier vergeet of verloor het, is 

‘n vreemde kode-foon.  Daar is net een naam op die adreslys:  

Die naam is Victor.  Blykbaar net gebruik vir SMSe.  Ek het van 

die ou boodskappe gelees.   Baie interessant. 

 

3. SUZETTE: Wat lei jy af? 

 

4. ANTON: Baie, maar ek gaan hierdie foon gebruik om Victor Lopez agter 

tralies te kry voordat hy middernag aan diens kom ... vir die res 

van die nag. 

 

5. SUZETTE: Jy moet hom vir langer uit die pad uit kry.  As die spuitnaald nie 

werk nie, het hulle nog altyd die opsie van sy pistool ook!   

 

6. ANTON: Ek het ook so gedink.  Maar ek het jou hulp nodig om hom uit te 

skakel. 

 

7. SUZETTE: Hoe so? 
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1. ANTON: Jy het mos die sekuriteit en toegangsbeheer van die 

ambassade gedoen?  Toegang, outomatiese deure, diefwering 

en so aan. 

 

2. SUZETTE: Dis reg.  Drie weke terug.  Hoekom? 

 

3. ANTON: Ek wil jou kennis van die toegangstelsel bietjie tap.  Kan ons 

mekaar oor ‘n halfuur by die ambassade se voorportaal sien? 

 

4. SUZETTE: Dis ‘n baie besige nag wat jy kies om sulke afsprake te maak.  

Ons moet ophou om mekaar só by die werk te sien. 

 

5. ANTON: As dit alles verby is, kan ons ander plekke oorweeg.  Vir nou wil 

ek ‘n derde persoon ook daarheen nooi, sodat ons hom of haar 

kan arresteer. 

 

6. SUZETTE: Klink na ‘n lekker partytjie.  Ek sien jou by die ambassade.  

  

 STILTE (TYDSVERLOOP) STADSVERKEER SE GELUIDE, 

SAGTER, MOTOR RY STADIG, ENJIN LUIER VIR 

SEKONDES EN WORD AFGESKAKEL, MOTORDEUR GAAN 

OOP EN TOE 

 

7. ANTON: (FILTER)  Suzette, is jy daar? 

 

© André Kotzé 50



1. SUZETTE: Op my pos, by ambassade toegangsbeheer, Anton. 

 

2. ANTON: (FILTER)  Sy motor het nou net hier buite stil gehou.  Hy het 

uitgeklim, rondgekyk, en hy is op pad na die voordeur.  Hy is 

vermom. 

 

3. SUZETTE: Sê my as hy onder by die hyser is.   

 

4. ANTON:  (FILTER)  Hy is daar, maar hy neem die trappe na bo.  Seker 

versigtig vir ‘n hyser nadat dit gebruik is om ons president te 

verras.  Verwag hom by die trappe.  

 

5. SUZETTE: Toemaar, ek is binne by die toonbank agter koeëlvaste glas.  Ek 

voel veiliger as in ‘n hospitaalbed.  

 

6. ANTON: (FILTER) Ek wag vir hom hieronder as hy besluit om vir jou 

gesig te vlug.  

 

7. SUZETTE: Hier is hy nou.  (HARDER, STEM OOR INTERKOM)  Good 

evening, sir. Welcome tot he South African Embassy.  Please 

enter through the first door.  (KLANK VAN SKUIFDEUR WAT 

OOPGAAN, DRIE STADIGE VOETSTAPPE, SKUIFDEUR 

WAT WEER TOEGAAN)  And that is how far you’ll go, for the 

time being.  (KLAPGELUID VAN MEGANIESE SLOT) 
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 ALARM SIRENE, EERS HARD, DAN AGTERGROND 

GEMOMPEL AGTER TOE DEUR, DOFWEG, STERK 

GEFILTREER, SLAAN OP GLAS: (ENIGE STEM): “WHAT 

NOW?  LET ME OUT OF HERE!  DONT’ BE SILLY!” 

 

1. SUZETTE: Anton, ek het hom.  Hy is in die glashok vas.  Jy kan maar 

opkom.  Bring sommer die ambassade-polisie saam. 

 

2. ANTON: (FILTER)  Knap gedaan, meisie!  Ons is nou daar! 

 

 TEMAMUSIEK (TYDSVERLOOP)  KLANK VAN 

SELFOONSLEUTELS WAT SKAKEL, TWEE LUITONE.   

  

3. AMBASSADEUR: (FILTER)  Ambassadeur Jackson. 

 

4. ANTON: Môre Ambassadeur, dis Anton, by die hospitaal.  Jammer om so 

laat te pla, maar ... 

 

5. AMBASSADEUR: (FILTER)  Eenuur in die môre!  Wat nou weer?  

 

6. ANTON: Dis die president ...  ek is bevrees ons het u nodig hier ... 

 

7. AMBASSADEUR: (FILTER)  Nou?  Hoekom?     

 

8. ANTON:  Gee u om om hierheen te kom? 
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1. AMBASSADEUR: (FILTER)  Moenie my sê sy is dood nie.  Was daar   

   komplikasies? 

 

2. ANTON: Ja, meneer.  Ernstige komplikasies.   Maar sal u oorkom na die 

meidkliniek, asseblief.  Die staatsekretaris is ook op pad. 

 

3. AMBASSADEUR: (FILTER)  Ek is nou daar. 

 

 

 KLANK VAN SELFOONSLEUTELS WAT OUTOMATIES 

SKAKEL, TWEE LUITONE  

 

 

4. SEKRETARIS: (FILTER, TELEFOON VAN MIK AF)  Hallo ...  

  

5. ANTON: Goeienaand, e ... goeie môre, kan ek met die staatspresident se 

privaatsekretaris praat?   

 

6. SEKRETARIS: (FILTER)  Dis hy wat praat ... 
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1. ANTON: O... goeiemôre Meneer.  Jammer om te pla ... Dis Anton Nel 

hier van die Ambassade, van SASS, geheime diens ... ja ... nee, 

dit gaan goed met haar, maar daar het ‘n nuwe wending in die 

sluipmoord-sage gekom ...  Ek het gewonder of u sal omgee om 

dadelik na die hospitaal te kom.  Ja, ... Ambassadeur Jackson 

sal ook hier wees ... dankie Meneer.  

 

 TEMAMUSIEK.  KLANK VAN MOTORS WAT STILHOU, DEURE 

KLAP, VOETSTAPPE BUITE OP SEMENT/ASFALT, DEUR OOP 

EN TOE 

 

2. ANTON: Goeienaand menere, kom saam met my asseblief. Ons kom 

sommer in die privaatsaal bymekaar.   

 

 DEUR OOP, VOETSTAPPE OP TEELS BINNE, DEUR TOE 

  

3. ANTON: (MAAK KEEL SKOON)  Ugh.  Jammer om u almal so laat te pla, 

maar ek wil u graag voorlig oor die jongste verwikkeling in die 

bedreiging teen ons president. 

 

4. AMBASSADEUR: Waar is sy?  Is sy dood?   
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1. ANTON: Gee asseblief kans ambassadeur...  U hoef nie bekommerd te 

wees nie.  Sy is oorgeplaas na ‘n ander privaatsaal.  Ons het 

vroeër vanaand berig gekry dat hier ‘n bos blomme vir haar 

afgelewer is.  Die saalsuster het ‘n spuitnaald met morfien daarin 

gekry en sy het dit dadelik onder ons aandag gebring.  Ons was  

bekommerd dat  iemand ‘n tweede aanslag op haar lewe beplan.  

Ons het onmiddellik die Staatspresident na ‘n ander kamer 

oorgeplaas.   

 

2. AMBASSADEUR: Wat maak ons dan hier? 

 

3. ANTON: Ek is besig om te verduidelik, ambassadeur...   Ons moes bepaal 

wie die moord sou uitvoer.  Ons het toe die spuitnaald met 

steriele water vervang en dit terug geplaas tussen die blomme.  

Ons het iemand anders in die bed geplaas, met die “drip” se 

pypie teen haar arm geplak en een van die beskermers voor die 

deur van hierdie kamer laat bly. 

 

4. AMBASSADEUR: Ek is seker die staatsekretaris wil nie in die middel van die nag 

na julle speletjies luister nie. 

 

5. ANTON: Om elfuur, vroeër vannag, het die moordenaar wel opgedaag, die 

wag met ‘n goeie rede oorreed om hom in te laat, die spuitnaald 

geneem en dit in die “drip” sak gespuit. 
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1. SEKRETARIS:  Watter goeie rede is daar vir ‘n vreemdeling om die pasiënt in die 

middel van die nag te besoek? 

 

2. ANTON: Die moordenaar was nie ‘n vreemdeling nie, Meneer.  Hy het 

ampshalwe toegang tot die vertrek gehad, drie minute later die 

vertrek verlaat en is by die voordeur uit, in sy ampsmotor geklim 

en weggery. 

 

3. AMBASSADEUR: Wag ‘n bietjie!  Hierdie klomp spoke wil nou ‘n moord op my 

pen!  Ek was hier om te kyk hoe dit met die president gaan.  Ek is 

immer oorhoofs verantwoordelik vir haar veiligheid. 

 

4 ANTON: Dit het nie so gelyk vir die persoon wat in die bed gelê het nie? 

 

5. AMBASSADEUR: Vir wie? 

 

6. SUZETTE: Dit was ek wat in hierdie bed was en jou alles sien doen het, 

Ambassadeur. 

 

7. SEKRETARIS: Wil julle beweer die ambassadeur het die president probeer 

vermoor? 

 

8. ANTON: Ja, meneer.  Die kringtelevisie wat ons installeer het, bevestig 

ook duidelik hoe die ambassadeur die naald hanteer. 
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1. AMBASSADEUR: Dis belaglik.  Die president lê op sterwe en julle speel speletjies   

om mense te “frame” vir ‘n misdaad. 

 

2. ANTON: Die president is piekfyn.  Maar die getuienis teen jou is 

verdoemend, Ambassadeur.  Moet ons die televisieband 

terugspeel? 

 

3. AMBASSADEUR: Nee.  Julle mors die sekretaris se tyd.  Julle sê self die president 

het niks oorgekom nie.  Daar is nie sprake van moord nie. 

 

4. ANTON: Wel van poging tot moord, Ambassadeur.  Jammer, Meneer, 

maar ek moet jou arresteer.  Hande agter die rug asseblief.   

 

5. AMBASSADEUR: Los my!  Jy het geen reg om my te arresteer in Manilla nie.  Nie 

eers die Filippyne kan my arresteer nie.  Ek het diplomatieke 

immuniteit. 

 

6. SEKRETARIS: Wag n bietjie, ambassadeur.  Ek het die dokumente geteken wat 

aansoek doen vir jou immuniteit.  Dis nie ‘n lisensie om te moor 

nie! 

 

7. AMBASSADEUR: Ek het niemand vermoor nie.  Ek loop nou. 
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1. SEKRETARIS: Dit sal die dag wees, Jackson!  Jy gaan nêrens heen nie!  Anton, 

gaan voort.  Boei hom.   

 

2. ANTON (KLIKGELUID)  Klaar gedoen, meneer. 

 

3. SEKRETARIS: (DOEBLEER AS SEKRETARIS)  Lees hom sy regte.  Hou die 

ambassadeur voorlopig aan in die Ambassade. 

 

2. ANTON: En dan, Meneer? 

 

3. SEKRETARIS: Hy kan môre saam met ons terugvlieg na Suid-Afrika op die 

president se vliegtuig.  Die BBP beskermers kan hom bewaak.  

Ons sal ons eie ondersoek in Suid-Afrika doen.  Hy sal seker 

moet terug kom om hier ook tereg te staan.  Ons sal dit met die 

Filippyne uitklaar.  Watter Filippyne is betrokke by die 

moordpogings? 

 

4. ANTON: Die man wat vanmôre die sluipmoordpoging aangewend het, is 

reeds agter tralies. 

 

5. AMBASSADEUR: Hoe so?  Wie? 
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1. ANTON: Jy weet wie, ambassadeur:  Victor Lopez, jou handlanger.  Ek het 

sy selfoonnommer op jou sindikaat-foon gekry en vir hom van 

daardie selfoon ge-SMS om jou dringend om middernag by die 

ambassade te kom sien.  Suzette, vertel vir ons hoe jy hom 

gevang het. 

 

2. SUZETTE: Toe hy by die ambassade wou ingaan, het ek die kontroles binne 

beman, hom by die eerste beheerde skuifdeur ingelaat en daarna 

albei glasdeure elektronies en meganies gesluit.  Hy kon nie daar 

uit nie.  Ek het hom aan die ambassade-polisie oorhandig, wat 

hom gearresteer het op aanklag van poging tot moord. 

 

3. SEKRETARIS:  Wie sit agter die hele ding? 

 

4. ANTON: Daardie politieke faksie in Suid-Afrika wat nie ‘n vroulike president 

wil hê nie. Volgens my inligting is die sindikaat wat saamgewerk 

het, van Hongkong.  Dit sal in die ondersoek uitkom.  Hulle doen 

dit in opdrag en teen betaling van die faksie.  Dit is duidelik dat 

ons ambassadeur hier, kop in een mus met hulle is.   

 

5. SEKRETARIS:  Wat was die Filippyne se rol in die hele ding? 
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1. ANTON: Ons het eers die ambassadeur se motorbestuurder en die 

Filippynse geheime diens verdink van medepligtigheid, maar dit 

blyk nie so te wees  nie.  Dit lyk ook asof Claude, een van die 

plaaslike werkers by die ambassade, deur Victor Lopez vermoor 

is voordat hy die ambassadeur se betrokkenheid by die 

sluipmoordplanne kon verklap.  Claude was ‘n neef van  Lopez en 

bewus van die ambassadeur se gekonkel.  Volgens Claude se 

vrou, kon hy nie langer die geheim wegsteek nie.  Hy is vermoor 

voordat hy kon praat. 

 

2. SEKRETARIS:  Goed.  Laat die BBP-beskermers die ambassadeur wegneem en 

toesluit.  Ons moet byna al weer regmaak om te vertrek. 

 

3. ANTON: Wat van ‘n koppie koffie, meneer? 

 

4. SEKRETARIS:  Ek gaan liewer hotel toe.  Ek is moeg, maar maak julle gerus so.  

Julle spoke is mos gewoond om in die nag rond te loop. 

 

 STEM DOOF UIT 

 

5. ANTON: Okay, Suzette.  Nou is daar net ons twee oor vir ‘n koppie koffie! 
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1. SUZETTE: Maak dit een.  Waar gaan jy hierdie tyd van die oggend koffie 

kry? 

 

2. ANTON: Ek het gehoop ... by jou plek? 

 

3. SUZETTE: Hou maar aan met hoop.  Ek gaan nou slaap.  Ek het klaar 

vannag twee mans gevang.  Ek soek nie nog een nie, dankie. 

 

 

EINDE 
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