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Judge John Deed
Rechter John Deed
29 afleveringen in 6 seizoenen door G.F. Newman (Alec)
Hoofdpersonen:
Sir John Deed (Martin Shaw) rechter van eenvoudige komaf, vader is bakker
George (Georgina) Channing ex vrouw van Deed en advocate
Charlie Deed dochter van John Deed en George Channing, studeert rechten
Sir Joseph Channing, vader van George Channing, een high court judge
Missis Coop (Rita), de klerk van John Deed
Row Colmore (politie chef, hoofdcommissaris)
Sir Monty Everard, high court judge
Sir Michael Nivan, high court judge
Sir Ian Rochester, hoge ambtenaar van OM
Francesca Rochester, vrouw van Ian
Jo Mills advocate en geliefde van John Deed, Tom en Mark twee zonen en later
Michael als adoptie zoon
DC Steven, beveiliger van Deed
Laurence James, medewerker van Ian Rochester
Dame Morag Hughes, high court Judge en ook lief van Deed
Zie ook Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judge_John_Deed

Row Colemore, John Deed en hond Rosie
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Seizoen 1
0101 S1E1
1 Exacting Justice (Pilot)
Maurice Haart een (gekleurde) man verliest zijn dochter Mona door een
aanrijding met een vrachtwagen bestuurd door Redburn. Na de aanrijding is
Redburn doorgereden. Redburn wordt vrijgesproken.
4 maanden later. Vader Haart krijgt een wapenvergunning, had het wapen al
aangevraagd voor het proces tegen Redburn. Iedereen dacht dat Redburn naar
de gevangenis zou gaan. Koopt dezelfde dag een wapen en loopt toevallig
tegen Redburn aan en schiet hem dood.
Is het moord met voorbedachte rade?
Jo Mills neemt de verdediging op zich.
OM wil Deed niet op de Haart-case i.v.m. raciale onrust. Deed laat het er niet
bij zitten en doet de zaak toch met of zonder de papieren. Nivan is ziek.
Aanklacht is moord. Hij pleit onschuldig.
Charlie doet mee aan een actie tegen gen gemodificeerde teelt en wordt
opgepakt. Deed verlost Charlie en Rory en betaalt een borgsom. Rory speelt
dubbelspel en wil Charlie erbij lappen als het moet.
In de zaak Haart wordt er buiten gedemonstreerd voor zijn vrijlating.
Deed instrueert Mills om Haart nog iets te laten zeggen na de uitspraak van de
jury.
Uitspraak jury: schuldig
Dan volgt het verhaal van Haart en Deed vraagt de jury of ze zich misschien
vergist hebben dan komt er een tweede uitspraak niet schuldig aan moord en
niet schuldig aan doodslag. Deed had niet zo’n radicale uitspraak verwacht.
Haart komt vrij. Iedereen van het OM is furieus en er zal waarschijnlijk een
klacht tegen Deed komen maar het vonnis is zoals het is.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Motief, raciale invloeden, milieuactie i.v.m. met genetisch gemodificeerde
teelt, wapenvergunning, was er sprake van provocatie, werk in hospice,
oorspronkelijke uitspraak van de jury verandert.

Maurice Haart
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0102 S1E2
2 Rough Justice
1. Nathalie Abbott wordt mishandeld door haar man die bij MI5 werkt en
een belangrijke infiltrant is in de IRA. Men wil hem niet veroordeeld
krijgen. De man heeft kokend water over het kruis en de bovenbenen
van de vrouw heen gegooid . De vrouw moet vele huidtransplantaties
ondergaan.
Volgens de vrouw heeft de man haar voortdurend mishandeld en
verdenkt haar van andere relaties. Man is onder psychiatrische
behandeling geweest.
De man pleit schuldig (deal met OM) zodat hij er met een lichte straf af
kan komen. Deed vraagt zich af of hij zijn vrouw weer zal mishandelen als
hij vrijkomt. Deed wil een andere aanklacht niet 20 maar de
oorspronkelijke 18.
2. Drie jonge mannen worden ervan beschuldigd een jonge vrouw Carol
Gainer te hebben verkracht met behulp van rohypnol (rape-drug). Er zijn
verbindingen met een ziekenhuis. Een van de drie slaat door.
3. Deed heeft een affaire met de vrouw van Ian Rochester Francesca, die
hem helpt de autoriteit voor de zaak van Nathalie Abbott te
vinden(Money en het hof van beroep). Alles is opgenomen op tape.
In de zaak van Nathalie Abbott stuurt Deed de man niet naar de gevangenis
maar naar een gesloten inrichting om behandeld te worden op grond van de
Mental Health Act.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Mishandeling, verkrachting, rohypnol, rape-drug, politieke bemoeienis en
gerechtigheid, stellen van vragen, 1:00:08 onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht.

Francesca Rochester
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0103 S1E3
3 Duty of Care
1. Tony Cootes(199) komt om op een sloopplaats nadat hij daar pas
begonnen is. De hoogste baas Mike Briggs was ter plekke om de
opzichters op te jagen sneller te werken (en zo kwam de veiligheid in
gevaar), zo niet dan zouden ze zelf ontslagen worden. Briggs is een selfmade man en komt in aanmerking voor een lintje.
2. Door dit verhaal heen loopt een gestolen hond Rosie vanuit een
laboratorium. Men probeert Deed hiermee buiten spel te zetten.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Bouwongeluk, verantwoordelijkheid, veiligheidsvoorschriften, wetten en
handhaving 45:30, 1:10:00-1:11:29 over Pendelberry, leading mind.

Rechts directeur Briggs
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0104 S1E4
4 Appropriate Response
1. Een gevangene Romero wordt vrijgelaten en zoekt de gegevens van Deed
op. Hij gaat Charlie volgen en bedreigt Deed. Deed wordt zo kwaad dat
hij hem zou willen vermoorden. Uiteindelijk wordt hij gepakt door agent
Steven. Deed stond zoveel jaar geleden aan de basis van de veroordeling
van de man.
2. Zaak tegen twee politiemannen die iemand in elkaar geslagen zouden
hebben met hersenletsel als gevolg. Er is een getuige die zich later weer
terugtrekt. Deed overweegt een klacht en een retrial.
3. Een bokser slaat een vriend en geliefde van zijn ex vrouw in elkaar met
als gevolg hersenletsel. Bokser herinnert zich niets van het voorval en
wijst naar automatisme. Door de ervaring van Deed in zaak 1 komt hij tot
een taakstraf waarin de veroordeelde de zorg voor de man met
hersenletsel op zich neemt.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Wraak motief, bedreiging, intimidatie, moordgevoelens, getuige trekt
getuigenis in, bokser veroorzaakt hersenletsel, automatisme, inzicht in
agressie, taakstraf.

Jo Mills en John Deed
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0105 S1E5
5 Hidden Agenda
1. Dr. Bellew begeleidt al 6 maanden een oudere kankerpatiënt thuis. De
patient krijgt behoorlijk hoge dosis morfine. Patient overlijdt na een hoge
dosis morfine. Een andere dokter maakt de overlijdensakte op. De
erfenis gaat naar dr. Bellew en niet naar Maureen.
2. HIV-positieve moeder, die zichzelf al 10 jaar behandeld, wil haar baby
niet laten testen op HIV. Later blijkt dat het niet haar eigen kind is.
Uiteindelijk duiken de ouders van Brandon onder met de baby die na 3
jaar ononderbroken zorg hun kind kan zijn.
3. Vader van Deed ligt op sterven en Deed(52) ervaart dat hij is
geadopteerd.

Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Morfine, overdosis, akte van overlijden, euthanasie of moord, erfenis,
hebzucht, HIV medicijnen en baby, adoptie, expert opinion, rechter en dokter
(verdachte) hebben contact.

Deeds vader ligt op sterven
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Seizoen 2
0201 S2E1
6 Political Expedience
1. Chauffeur van een buitenlandse diplomaat dumpt lijk van een jonge
vrouw Tracey Spink in een container. Hij wordt gezien door een junkie
die zijn autonummer onthoudt en doorgeeft aan de politie. Later herkent
de junkie de chauffeur in een line-up. Grote contracten voor de staat
staan op het spel.
2. Jonge voetballer wordt veroordeeld omdat hij heeft gevochten.
Slachtoffer verliest een oog. Deed geeft hem gevangenisstraf. Voetballer
heeft voorbeeldfunctie.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Diplomaat, junkie, line-up, banen, rolvoorbeeld, cognitief niveau en geheugen
niveau, betrouwbaarheid van het geheugen, economische belangen,
beïnvloeden van de jury, getuigen in het buitenland, kritiek en voorbeelden,
scheiding van de machten, labiele getuige, DNA haar, introductie van bewijs als
het proces al loopt.

The dock, de aangeklaagde en twee dockofficers
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0202 S2E2
7 Abuse of Power
1. Gary Patterson (22 jaar) geeft zich zelf aan ivm de moord op Geri. Gary is
sinds de dood van zijn moeder niet helemaal in orde (mentale
emotionele leeftijd 13 jaar). Later trekt hij zijn verklaring weer in maar er
zijn sterke aanwijzingen, een sjaal met bloed van het slachtoffer, een bril,
een oorbel op PD, ook wist hij precies aan te geven waar het
moordwapen was. Na een lang proces wordt hij door de jury
vrijgesproken en Deed vraagt hem terloops van wie de oorbel was en hij
antwoordt in een reflex Dad.
2. Er loopt een fraude zaak de ECO-hypotheek zaak waarin vermoedt wordt
dat er voor 120 miljoen gefraudeerd is. Deed zou de zaak doen maar
rechter Home neemt de boel over. Row Colmore vraagt Deed of er meer
aan de hand is, veel zaken in het verleden zijn geseponeerd. Charlie gaat
op onderzoek.
3. Jimmy Darwall is 12 jaar geleden veroordeeld voor de moord op zijn
vrouw. De rechter was Joseph Channing. Deed was toen de advocaat en
niet overtuigd van zijn schuld. Deze zaak komt opnieuw in beweging door
het onderzoek in de zaak 2 en de naam van de advocaten West Wake
Hargraeves.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Mentale en emotionele leeftijd, reconstructie, aandelen, intimidatie,
moordwapen.

Gary Patterson
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0203 S2E3
8 Nobody’s Fool
1. Gezin Hay, 2 broers en een zus worden ervan beschuldigd hun ouders te
hebben laten vermoorden. De ouders waren beesten.
2. Vergunning voor een stripclub.
3. Francesca Rochester en tante Dotty, die een uitgeverij en onroerend
goed bezit. Francesca probeert tante Dotty buiten spel te zetten maar
Deed komt tussen beiden. Ian Rochester komt in een naar pakket.
4. Charlie is zwanger en Deed probeert haar er van te overtuigen dat ze er
langer over na moet denken. Charlie wil haar eigen beslissing nemen en
gaat voor abortus gesteund door haar moeder. Later blijkt dat Deed en
Jo Mills voor hetzelfde dilemma stonden.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Abortus, vergunningaanvraag, antidateren, 1:00:54 Deed over geweld tegen
hulpverleners.

Rechtszaal
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0204 S2E4
9 Everyone’s Child
1. Hongerstaking ivm dierenrechten. Door toedoen van Deed en Ian
Rochester bezint Joseph Channing zich op de zaak. Deed zegt tegen
Joseph je kreeg net je kleindochter terug, geef jij nu iemand zijn zoon of
kleinzoon terug. Deed, George en Joseph dachten dat Charlie was
omgekomen tijdens een demonstratie.
2. Harttransplantatie wordt afgewezen door Jason Powell, een jongen van
bijna 16 jaar. Ouders willen wel een transplantatie om het leven van hun
zoon te redden. Deed besluit om de transplantatie te laten doorgaan. De
jongen sterft tijdens de operatie. Jo Mills is furieus. Deed draagt een
gedicht voor op de begrafenis.
3. Een jongen komt om tijdens de diefstal van zijn GSM door twee
drugsverslaafde jongens. Jury gaat uit van doodslag. Deed geeft een
zware straf 25 jaar.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Hongerstaking, dierenrechten, harttransplantatie, minderjarige jongen,
zelfbeschikking, GSM.

John Deed op bezoek bij Jason Powell
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Derde seizoen
0301 S3E1
10 Health Hazard
1. Brooklands, directeur van een GSM bedrijf, rijdt een moeder en twee
kinderen dood nadat hij moest uitwijken ,et zijn auto. Hij was aan het
telefoneren en hij had geen rijbewijs. Brooklands vlucht en duikt later op
in een psychiatrische inrichting, hij verkeert in een katatone toestand. Is
hij in staat terecht te staan? Als Brooklands weer normaal reageert
verandert Deed de aanklacht in een zwaardere. Later (volgende
aflevering) neemt Monti Everard de zaak over en verandert de aanklacht
in roekeloos rijden en geeft Brooklands een taakstraf. Deed is furieus en
stapt naar de pers. Dit levert heel veel commotie op en de zaak wordt
heropend. Brooklands krijgt 6 jaar cel.
2. Sergeant Bridges krijgt geen schadevergoeding toegewezen ivm met zijn
ziekte RSI, die hij volgens zijn zeggen door zijn werk heeft opgelopen.
3. One Way (een GSM bedrijf) zaak. Diana Hulsey heeft niet lang meer te
leven door een tumor ontstaan door de GSM volgens haar zeggen. Ze
heeft een zoon Michael. E-mails spelen een belangrijke rol in deze zaak.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
GSM, hit en run, RSI, verdwenen e-mails, stralingsgevaar van gsm’s, catatone
gemoedstoestand.

Brooklands in de dock
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0302 S3E2
11 Judicial Review
1. Moeder en zoon Dobbs staan terecht op verdenking van moord op man
en vader dmv een honkbalknuppel. Pastoor Cattle stelt Deed het
dagboek van de vader ter beschikking. Moeder en zoon Andy hebben
een intieme relatie. Door een vergissing van de juryvoorzitter verraadt
de jongen zich.
2. Vervolg van de Brooklands zaak. Alison en Liza Cox en moeder Venessa.
3. Coop zwengelt een probleem met pensioengelden aan. Jo Mills kijkt
ernaar.
4. John Deed gaat in therapie en Jo Mills krijgt steeds minder werk.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Incestueuze relatie moeder en zoon, biechtgeheim, voorarrest, borgtocht,
wijzigen aanklacht, taakstraf, economische factor door creëren van welvaart,
openbaarheid, pers, schenkingen aan de partij, boven de wet, scheiding, ruzie,
impotentie als bijwerking, gedragsverandering tijdens zwangerschap,
pensioenfonds na overname bedrijf, alfa-ritme en muziek, jury.

Deed, Coop en sir Ian Rochester
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0303 S3E3
12 Conspiracy
1. Stelen van een kledingontwerp. Deed veroordeelt het bedrijf tot het
betalen van een behoorlijke schadevergoeding.
2. Alan Roxborough zaak. Een parlementslid doet onderzoek naar verdachte
sterfgevallen in de kernwapenindustrie. 6 wiskundigen uit India en
Pakistan pleegden zelfmoord. Roxborough heeft homoseksuele relaties.
In het eerste geval heeft hij 7 liefdesbrieven geschreven waarvan er 4
geretourneerd zijn. Drie brieven heeft de geliefde nog en die persoon
chanteert hem ermee. Roxborough wil de brieven terug en verwondt zijn
ex-geliefde even later wordt hij aangehouden door de politie. Er is sprake
van dat de zaak vuil is. Een politieband met de aanhouding laat zien dat
het bevel om Roxborough aan te houden 12 minuten voor de aanval op
de ex-geliefde is gepleegd. Colemore zit ook diep in de zaak ivm zijn
pensioen.
3. Deed is in therapie en vertelt over de dood van zijn moeder.
Typering middels omschrijving en trefwoorden: ontwerp diefstal, homoseksuele verhoudingen, politicus, chantage, geknoei met geluidsband, geheime
dienst, therapie, verhouding tot moeder.

Deed in therapie
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0304 S3E4
13 Economic Imperative
1. De behandeling van Diana Hulsey wordt stopgezet. Vervolg van de zaak
in 0301. Er is een soort overeenkomst ivm schadeafwikkeling maar daar
gaat mevrouw Hulsey nu niet op in. De moeder vraagt Jo Mills om in het
geval van haar sterven of zij de zorg voor Michael op zich wil nemen.
Listfield de maker van de gsm’s is furieus omdat zijn aandelen zakken.
Uiteindelijk komt het na de dood van de moeder tot een deal en zal de
vraag of de gsm’s schadelijk zijn in een andere zaak aangepakt moeten
worden. De beinvloeding gaat zover dat men kinderporno op de laptop
van Deed zet om hem in een kwaad daglicht te stellen. Dit wordt op het
laatste moment verwijderd en vernietigd.
2. Mevrouw Wrekin heeft de as van haar zoon in een urn. Ze kommuniceert
met deze zoon die ze de engel noemt. De zaak handelt over een verbod
dat de echtgenote niet op de etage van mevrouw Wrekin mag komen.
Deed heft het verbod op. Deed zegt dat de dode geen recht van spreken
heeft in de rechtszaal.
3. Charlie protesteert tegen het plaatsen van een GSM-zendmast op een
kleuterschool.
4. Therapeute van Deed komt kijken in de rechtszaal.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
GSM, hersentumor, wordt er in de handleiding gewezen op mogelijke gevaren
van de gsm?, aandelen, familierelaties i.v.m. kanker, kinderporno op de
computer van Deed.

Diana Hulsey
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Seizoen 4
0401 S4E1
14 Lost and Foud
1. Leraar alias Hayden Russell wordt gearresteerd. Zijn echte naam is Terry
Rogers en was 16 jaar geleden gearresteerd voor een overval en is toen
gevlucht. Later werkte hij als leraar op een lagere school.
2. Monty wil Deed niet in Sussex. Laurence James wil Deed wel in Sussex,
omdat een rechter daar niet goed funktioneert. Er zijn geen
controversiele zaken vlg Monty voor Deed en de verkrachtingszaak wil
Vera zelf en Monty doet de zaak van Terry Rogers. Deed wil terug naar
Londen.
3. Jo Mills wordt benaderd ivm Terry Rogers en de twee inspecteurs Troy
en Romano.
4. Jo Mills worstelt met afspraken over Michael. Michael raakt overstuur bij
het woord moeder. Maatscahppelijk werk doet moeilijk ook ivm met de
consequenties voor de carriere van Jo Mills.
5. Denny MacDowell en Jo Mills ook een verband met Troy en Romano en
de gedwongen getuigenis dmv een pastic zak, hetzelfde als met Terry
Rogers gebeurd is. Troy en Romano worden geloofd dit ten koste van
Denny MacDowell die de gevangenis in gaat.
Jo Mills bezoekt Terry Rogers in de gevangenis . Hij was beschuldigd van roof en
poging tot moord. Terry vertelt van zijn vlucht en zwerftocht. Op de 18de
verjaardag van zijn dochter belt en bezoekt hij haar en haar moeder. Zijn
dochter trekt het niet. Terry vertelt over een terugkeerregeling (DPP) maar de
politie kwam hem oppakken. Wie heeft hem verlinkt? (Later blijkt dat het zijn
dochter was). Jo Mills neemt de zaak op zich.
Monty moet naar het ziekenhuis en Deed krijgt de verkrachtingszaak en de
zaak van Terry Rogers. Er is sprake van een informant die anoniem moet blijven
in de zaak Rogers.
Jo Mills wordt geadvideerd de adoptie op te geven.
Zaak Terry Rogers komt voor met Deed als rechter. Jo Mills wil de naam van de
informant weten. Deed zegt dat dat nu nog niet kan vanwege (PII, Public
Interest Immunity), Jo Mills moet met de juiste argumenten komen.
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Dochter Kate Rogers zegt in de rechtszaal dat haar vader wel schuldig was.
Jo Mills zegt dat er sprake was van corruptie in de tijd dat Rogers gearresteerd
werd. Craddock verwijst naar een politieke beslissing omdat de politie dreigde
uit te groeien naar 1 nationale politie (teveel macht).
Jo Mills vergeet een afspraak met Michael en krijgt te horen dat Michael haar
niet meer wil zien.
Charlie moet de verdediging overnemen omdat Jo Mills nog in de gevangenis is
om Denny MacDowell te spreken. Grootvader Joseph adviseert Charlie tijd te
rekken totdat Jo Mills terug is.
Jo Mills krijgt een naam van Denny MacDowll srgt Hill. Hill vertelt dat Troy en
Romano staan voor corruptie. Hill suggereert dat Craddock Rogers geholpen
heeft te ontsnappen. De druk om veroordeling van overvallers was in die tijd zo
hoog dat het niet uitmaakte of ze schuldig waren of niet er moest veroordeeld
worden.
Jo Mills bezoekt Michael met cadeautjes.
Deed wil de naam van de informant bekend maken, maar niemand heeft de
naam. Craddock wordt gevraagd over de palstic zak. Hij ontkent. In het
onafhankelijke medisch dossier staat wel iets over een plastic zak. Laurence
adviseert Deed de naam van de informant geheim te houden evenals Josph
Channing.
Charlie vraagt Joseph Channing om de naam van de informant.
Joseph wordt afgewezen voor een hogere funktie. Hij is woedend maar heeft
de naam van de informant en geeft die aan Deed. Een zekere Click.
Troy moet getuigen en krijgt immuniteit in ruil voor de waarheid. Hij geeft toe
de palstic zak gebruikt te hebben zowel bij Rogers als bij MacDowell.
1:18:07 Deed over hoe het rechtssysteem in elkaar zit: Politie verzamelt
gegevens, CPS (OM) evalueert de gegevens van de politie., de advocaten
beargumenteren die gegevens en de jury stelt de waarheid vast. We zouden
een dictatoriaal systeem hebben als al die beslissingen in 1 hand (Zoals Troy
het benaderd) zouden zijn.
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Deed laat alle veroordelingen ivm Troy opnieuw onderzoeken.
Rogers komt vrij en MacDowell ook. Rogers bekent Deed wel schuldig te zijn en
vraagt de politiemannen niet te vervolgen.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Vlucht van verdachte, adoptie Michael, informant, anoniem, plastic zak om
bekentenis af te dwingen, rechtssysteem, corruptie, immuniteit.

Troy wordt ondervraagd
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Seizoen 4
0402 S4E2
15 Above the Law
1. Twee pizzabezorgers en een vriend, Jezus (Jazz) Belfi David Nicolaides
Skay Rotkin, vermoorden een drugsdealer Simon Jackson. Een vriendin
van Jackson is getuige van het gebeuren. Zij, Rebecca Spark, wil anoniem
getuigen maar dat staat Deed niet toe. Ze krijgt getuigen bescherming
door de politie maar onttrekt zich zelf daaraan en wordt vermoord. Het
proces is omgeven door racistische motieven omdat twee van de daders
zwart zijn en er veel kennissen en familie in de rechtszaal aanwezig is.
Ook de jury staat onder grote druk en wordt bedreigd.
2. Door dit gebeuren heen loopt de wens van het OM om meer processen
zonder jury te laten verlopen vanwege het geld. Deed is er geen
voorstander van en slaagt er met heel veel moeite in het proces met een
jury tot een einde te brengen. Hij bezoekt ook twee ziek gemelde
juryleden thuis. 48:00 Deed over moed.
3. Maatschappelijk werk wijst Jo Mills af als pleegouder voor Michael.
4. Neil wordt verheven tot minister van binnenlandse zaken (Home
Secretary) en er is een probleem met voorkennis over aandelen. Joseph
Channing krijgt hier ook mee te maken.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Drugs, drugsdealer, racisme, vooroordelen, jury, afschaffen van jury,
anonimiteit getuige, getuige bescherming, voorkennis aandelen, bedreiging van
de juryleden, intimidatie, adoptie.

Drie verdachten in de dock, staande Jezus Belfi
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Seizoen 4
0403 S4E3
16 In Defence of Others
1. Gevangene Ferns doodt op de laatste dag van zijn gevangenisstraf een
pedofiele gevange. Is er sprake van moord of provocatie? De verdachte
heeft twee graden in recht verworven tijdens zijn gevangenschap en
heeft een organisatie opgericht om pedofielen te bestrijden. Een absurde
zaak met vrijspraak aan het eind.
2. Geadopteerde Paul Laurence(13 jaar) staat terecht voor verkrachting van
zijn lerares. Heeft ook al eerder een zusje sexueel bedreigd. Heeft de
adoptieinstantie het gezin wel goed voorgelicht?
3. Michael en zijn opgedoken vader Mark ontmoeten elkaar.
4. Deed wordt ervan verdacht iemand die voor hem is in de rechtszaal
ontvangen te hebben. Rochester zit achter hem aan en wil dat mevr
Hurst getuigd tegen Deed maar dat doet ze niet.
5. Mark Thomson wil terug naar Zuid-Afrika en neemt Michael mee de
vraag is gaat Jo Mills ook mee?
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Gevangenen, pedofilie, misbruik, verkrachting door minderjarige, adoptie,
voorlichting van de adoptie ouders, provocatie uitlokken van geweld,
voorkomen van misbruik, geplande moord, de wet in eigen hand nemen.

Mark Thomson, vader van Michael
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Seizoen 4
0404 S4E4
17 Defence of the Realm
Deze aflevering hangt sterk samen met de volgende twee Separation of Powers
S0405 en Popular Appeal S0406
1. Rufus Barron wordt gearresteerd vanwege het verduisteren van geld en
het zetten van valse handtekeningen in de naam van sir Tim Listfield.
Barron zegt een verhouding met Listfield gehad te hebben. Jo Mills wordt
als rechter deze zaak toegewezen. De druk is enorm en Jo Mills wordt op
de Markt aangesproken over de gezondheid van Michael. Listfield zegt
dat een deel van het geld bestemd was voor omkoping waarbij Neil
Haughton bij betrokken was.
2. Deed wordt beschuldigd van een affaire met een eiser. Men probeert
hem buiten de processen te houden.
3. Deed neem eigenhandig de dioxinezaak Cardinal, een vuilverbrander, in
handen. Echtpaar Peacock heeft een misvormd kind een dochter Henri
en zij wijten dat aan de vuilverbrander. Ook in deze zaak valt de naam
Listfield.
4. Deed wordt gedwongen een lezing te geven in Warrick en daar ontmoet
hij Morag Hughes. Tijdens dat verblijf houdt Deed contact met Jo Mills.
33:20 Deed over separation of powers
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Dioxine, milieu, gezondheid, oorzakelijk verband, omkoping, valse
handtekening, intimidatie.

Morag Hudges en John Deed in Warrick

Rufus Barron
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18 Separation of Powers
Deze aflevering hangt sterk samen met de S0404 Defence of the Realm en
Popular Appeal S0406
1. Vervolg van de dioxinezaak tegen Cardinal. Uiteindelijk wordt Cardinal
veroordeeld omdat zij een constructiefout in de schoorsteen hebben
genegeerd. De ouders krijgen een grote schadevergoeding.
2. Men probeert Deed te impeechen, omdat de druk op Neil Haughton
toeneemt.
3. Charlie ontdekt een verband in het pr bedrijf Mentor met Listfield en
Haughton in de directie. Rufus Barron wordt vermoord.

Steve Gross handlanger van Listfield
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19 Popular appeal
Deze aflevering hangt sterk samen met de S0404 Defence of the Realm en
Separation of Powers S0405
1. In een tv programma the Dungeon (de kelder) a la John de Mol, valt er
een dode. De programma regisseurs komen voor rechter Deed. Is de
verantwoordelijkheid voor de dood van een van de deelnemers aan te
wijzen?
2. Deed en Charlie spreken de lijkschouwer Graceman over de dood van
Rufus Barron, de lijkschouwer doet op verzoek van Deed nader
onderzoek. Deed eist ook een onderzoek naar de vermeende omkoping
via het ministerie. Mevrouw Kidman leidt dit onderzoek. Omdat er heel
veel bewijsmateriaal verdwijnt komt dit niet tot een veroordeling.
3. Jo Mills krijgt een ongeluk omdat de remmen van de auto van John Deed
gesaboteerd zijn. Zij ligt bewusteloos in het ziekenhuis. Deed wordt in
het ziekenhuis aangevallen door Steve Gross maar gelukkig bleef de
injectienaald steken in zijn portemonnee. Deed slaat Gross neer en dan
blijkt er veel telefonisch contact van Gross met Listfield. Haughton blijft
buiten schot. Als Jo Mills wakker wordt zit John Deed naast haar bed.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
TV programma à la John de Mol, verantwoordelijkheid voor de dood van een
deelnemer, pers in de rechtszaal 1:19:05 en 1:23:00 Deed over beroemdheid
en de rol van de pers.

De twee regisseurs van de Dungeon
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20 Hard-Gating (Bradwell case)
1. In de gevangenis wordt de donkere Ben Bradwell vermoord door Paul
Settle. Settle heeft ook stukken uit het slachtoffer gegeten.
2. De zaak van Michael Gilliat, die veroordeeld is voor rijden onder invloed
en dood van een jonge man Peter Forman(17), moet worden herzien.
Minder gevangenisstraf? Deed stelt een andere benadering voor.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Racisme, drugs, kannibalisme, Newton trial (proces zonder jury), creatieve
sprong, gevangenis regime.

Patholoog anatoom Graceman

Paul Settle wordt verhoord
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21 My Daughter, Right or Wrong
1. Professor Clive Blackthorn wordt gedood door een bom. Dierenactivist
Henry Free wordt als verdachte aangewezen. Professor Blackthorn was
ernstig ziek en leed aan een terminale kanker. In deze zaak is ook sprake
van een informant wiens naam geheim moet blijven, PII. Charlie neemt
de verdediging over van Simon Norwalk en komt in ernstige botsing met
haar vader, de rechter. Jo Mills gaat zich er ook mee bemoeien. Deze
aflevering is een prachtig voorbeeld hoe allerhande persoonlijke en
familiaire realties het verloop van een proces kunnn beinvloeden.
Uiteindelijk ontdekt Charlie de naam van de informant en de ware
toedracht. Op advies van Deed spreekt de jury de verdachte vrij.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
PII, anonieme getuige, dierenrechten, informant, invloed van persoonlijke
relaties op verloop van het proces.

De verdachte Henry Free, dierenactivist
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22 Lost Yought
1. Baby Ifon moet regelmatig gereanimeerd worden. De gelovige ouders
willen daarmee doorgaan tegen het advies van de artsen in die zeggen
dat zijn organen steeds zwaarder belast worden. Mark als begeleidend
arts wil het ook. Op de achtergrond spelen ook de kosten van deze
behandeling een rol. Deed verwijzend naar de waarde van het leven
besluit dat de artsen moeten doorgaan met reanimeren. Aan het eind
van deze aflevering komt het kind uit de coma. 1:12:14 Deed over geloof
en wetenschap.
2. Een jonge jongen MacDonald Brock wordt met twee andere jongens,
Steven Collins en Kelvin Young, gepakt voor het stelen van GSM’s. Bij een
diefstal liep eea uit de hand en werd de jongen die de GSM bezat
neergestoken en hij overlijdt. De jonge jongen is hier niet voor
verantwoordelijk. Deed veroordeelt de jongen toch met gevangenis
omdat het in de regels staat. Jo Mills is furieus want het is een gevoelige
jongen en heeft al het eea meegemaakt. De jongen komt in een
verkeerde opvang terecht en pleegt zelfmoord. Deed voelt zich
verantwoordelijk en bezoekt met Coop de moeder Elaine van de jongen.
Coop vertelt de moeder van het verlies van haar eigen zoon. Daarna
spant hij zich met de rechters in de wet het punt van straffen van
Gsmdiefstal te veranderen. De rechters willen gaan staken. De moeder
verzoent zich met Deed.
3. Jo Mills zegt tegen Deed dat Mark haar gevraagd heeft met hem te
trouwen. De wereld van Deed stort in.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Gsm, diefstal, straffen, zelfmoord, waarde van het leven, geloof, reanimeren,
rechten van de ouders, zorgkosten.

Coop vertelt over het verlies van haar zoon
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23 Silent Killer
1. Deze zaak gaat over mevrouw Bridges moeder van twee zoons en man
die bij de politie werkte. Ze leidt aan Motor-neuron disease en ze claimt
dat het door de straling van een tetra-zendmast komt die op hun flat
geplaatst is. De belangen zijn groot binnenlandse zaken veel geld
geïnvesteerd omdat de masten de verbindingen voor de politie regelen.
Sir Tim Listfield met zijn One Way bedrijf komt ook weer boven water. De
man wordt onder druk gezet met een onderzoek naar het aannemen van
steekpenningen. Uiteindelijk oordeelt Deed dat het voorzorgsprincipe
niet gehandhaafd is door de overheid de zendmasten zijn niet getest,
ondanks waarschuwingen uit de hoek van de wetenschap. Het gezin
krijgt schadevergoeding en de zendmast moet worden verwijderd.
2. Mevrouw Hussein is een Iraaks oorlogsslachtoffer haar man zat in de
regering en ze heeft haar kinderen en kleinkinderen verloren omdat de
Amerikanen en Britten verarmd uranium gebruikt hebben in hun
munitie. De zaak ligt zeer gevoelig en mevrouw Hussein wordt op vraag
van Amerika opgesloten als terroriste. Morag Hudges als rechter neemt
dit hoog op. Volgende aflevering(25) gaat dit thema verder.
3. Laurence James is achter de schermen bezig Deed buiten spel te zetten
en suggereert Deed op te roepen als jurylid in een zaak (volgende
aflevering 24) en hem voor te dragen als rechter in het internationale
gerechtshof in Den Haag (afleveringen 26,27).
4. Jo Mills kondigt haar huwelijk aan.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
GSM, gsm mast, tetra mast, motor zenuw ziekte, verarmd uranium,
voorzorgsprincipe.

Neil Haughton en Sir Tim Listfield
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24 One Angry Man
1. Baby Jonathan wordt opgenomen vanwege vermoedelijk een harde klap
of wild schudden door de buitenlandse babysitster Olga Playtzeck. Deed
en zijn butler Paul moeten jury dienst verrichten, ze komen samen in
deze zaak terecht onder rechter Morag Hudges. Jo Mills informeert Deed
over mogelijk vitamine C tekort via Mark’s onderzoek in Zuid Afrika.
Deed spreekt Morag er over aan (hetgeen niet mag). Vervolgens vraagt
Deed de lijkschouwer over dit probleem. De lijkschouwer spreekt over
het effect van inentingen. In het jury overleg vraagt Deed de andere jury
leden naar het bewijs te kijken en de mogelijke tegenstrijdigheden. Veel
persoonlijke gegevens van de juryleden komen op tafel. Later komt de
lijkschouwer met Amerikaans onderzoek dat aangeeft dat effecten van
inentingen tot 15 weken aangetoond kunnen worden ipv een korte
periode als eerst aangenomen werd(12 dagen). Jonathan was 7 weken
tevoren ingeënt. Morag roept de lijkschouwer (patholoog anatoom) als
getuige op. Uitspraak van de jury niet schuldig. Mark komt onder grote
druk vanwege het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika waar 15 kinderen
overleden. Een prachtige inkijk in het functioneren van een jury.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Baby, hersenletsel, baby schudden syndroom, vitamine tekort, inentingen,
gecombineerde vaccinaties, jury, functioneren van de jury.

Twee juryleden
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25 Heart of Darkness (MMR case)
1. Moord op een jonge onderzoeker Martin door de farma. Eea wordt
gefilmd door een vriendin. De onderzoeker had een verband ontdekt
tussen MMR en autisme. Everard wil de case maar Deed krijgt hem via
de klerk. Monty is woedend.
2. Mevrouw Robson Allan wil haar dochter baby Clarace niet laten inenten
haar man die bij de frma werkt wil dat wel. Omdat de film over de moord
in case 1 opduikt wordt het proces stilgelegd en mag Clarace niet
gevaccineerd worden tot het andere proces voorbij is en er een uitspraak
komt in deze zaak.
3. Mevrouw Hussein wordt gehoord met de pers erbij maar wordt toch
weer gearresteerd.
4. Jo Mills gaat trouwen en Deed gaat na een woordenwisseling met Morag
achter haar aan en vindt haar alleen in de kerk, ongetrouwd. Mark zei
dat haar hart er niet bij was.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Neveneffecten van gecombineerde inentingen, MMR, Moeder wil baby niet
inenten vader wel, emoties en intellect.

Moeder Robson Allan van baby Clarace
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26 War Crimes Part 1 (proces in Den Haag internationaal gerechtshof) zie ook
vervolg 27.
1. Vrijheid van meningsuiting. Mag je een godsdienst beledigen? Brooks
is hiervoor veroordeeld. Deed, Channing en Everard bekijken het
vonnis. In de discussies wordt er onderscheid gemaakt tussen intentie
en kritiek op zich. Was de kritiek gegeven met de intentie haat te
zaaien? De verdachte wordt vrij gesproken omdat de rechter verzuimt
heeft de jury op dit onderscheid te wijzen.
2. Soldaat Dave Clark doodt burgers en 4 kinderen in IRAK. Waren het
terrorristen? Was het zelfverdediging? Is er sprake van een Exitstrategie? Er komt een internationaal proces in Den Haag. Deed is
rechter en Jo Mills gaat mee voor de verdediging. De Irakezen willen
geen engelse rechter. Jo Mills wil Deed ook niet. Deed gaat verder en
vraagt zich af: Was de soldaat emotioneel stabiel? Wat zeggen de
psychiaters?
Onder grote druk komt Clark tot een zelfmoorpoging die niet slaagt.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Oorlogsmisdaden, zelfmoord, schuld, verantwoordelijkheid.

Private Dave Clark
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27 War Crimes Part 2 (proces in Den Haag internationaal gerechtshof) vervolg
van 25.
2. Vervolg proces in Den Haag mbt soldaat Clark.
Clark wil nu schuldig pleiten. Deed wil weten of het een
weloverwogen beslissing is. Clark wordt ondervraagd. Heeft u
iemand gesproken? Is er druk uitgeoefend? Heeft zijn zus gesproken
en man werkt als soldaat in Basra. Mills overtuigt Clark dat het beter
is niet schuldig te pleiten.
Uiteindelijk wordt de soldaat vrijgesproken.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Suicide bom, regering of individuele soldaat, pers.

Coop blijft achter en Deed en Jo Mills gaan koffie drinken
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28 Evidence of Harm part 1 Zie het vervolg 29 part 2
1. Vader Brian Mean en zoon plegen zelfmoord. Vader was soldaat en werd
ziek na inenting ze kregen een uitkering die na 5 jaar ingetrokken werd.
Jo Mills neemt de zaak op zich. Michael Niven was de rechter. Was er
sprake van bias? De zaak wordt heropent door Deed en Joseph Channing.
Er is veel tegenwerking. Charlie gaat op onderzoek uit en loopt tegen de
naam dr. Moon op, die ook niet erg willig is mee te werken. Achter de
schermen wordt een wet voorbereid die processen tegen de farma haast
onmogelijk maken. Charlie wordt twee maal aangevallen.
2. Een gehandicapte jonge man McCartney die zijn ideeën op het internet
deelde wil compensatie van een bedrijf die deze ideeën commercieel
benutte. Hij helpt Deed met de oncijfering van de gegevens van de harde
schijf van dr. Moon. De gegevens bevestigen de negatieve effecten van
de inentingen.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Inentingen, bio terrorisme, leger, proefkonijnen, neurologische effecten, bias
door een rechter, harde schijf en uitgewiste data, afluisteren.

Sir Michael Niven
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29 Evidence of Harm part 2
1. De zaak van de inenting van Brian Mean loopt hier verder.
2. En de zaak van de internet expert Ian McCartney. Hij accepteert op
advies van Deed de schadevergoeding.
3. Deed komt onder druk door een bandje met daarop conversaties met
Jo Mills.
Beide zaken lopen in elkaar over in die zin dat Ian McCartney Deed helpt de
gewiste file van de hard drive van dr. Davis boven water te halen. De file bevat
gegevens van het onderzoek van dr. Moon en dr. Davies over de effecten van
de inentingen bij soldaten. De gegevens bevestigen de negatieve effecten.
Joseph Channing oordeelt dat de herbetaling aan de vrouw van de soldaat
opnieuw onderzocht en hersteld dient te worden.
Typering middels omschrijving en trefwoorden:
Inentingen, bioterreur, afluisteren, verlies van hoop, intimidatie.

IT-expert Ian McCartney
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Artikel in de telegraaf, ma 10 feb 2014, 07:11, over de gevolgen van straling bij een
Hawk-raket systeem.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22284657/__Exofficier__tumor_door_radar__.html
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Trefwoorden met verwijzing naar aflevering
aandelen S2E2, S3E4
aandelen en voorkennis S4E2
aanklacht wijzigen in dood door schuld S3E2
abortus S2E3
adoptie S1E5, S4E2, S4E3
adoptie Michael S4E1
adoptie ouders en voorlichting S4E3
afluisteren S6E3, S6E4
agressie S1E4
akte van overlijden S1E5
alfa ritme en muziek S3E2
anoniem S4E1
anonieme getuige S5E2
anonimiteit getuige S4E2
antidateren S2E3
baby S5E5
baby schudden syndroom S5E5
banen S2E1
bedreigen van juryleden S4E2
bedreiging S1E4
beïnvloeden van jury S2E1
bekentenis afdwingen met plastic zak S4E1
betrouwbaarheid van het geheugen S2E1
bias door een rechter S6E3
biechtgeheim S3E2
bio terrorisme S6E3, S6E4
bokser veroorzaakt hersenletsel S1E4
borgtocht S3E2
bouwongeluk S1E3
boven de wet S3E2
catatone gemoedstoestand S3E1
chantage S3E3
cognitief niveau en geheugen niveau S2E1
contact tussen rechter en verdachte S1E5
corruptie S4E1
creatieve sprong S5E1
diefstal S5E3
diefstal van kledingontwerp S3E3
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dierenrechten S2E4, S5E2
dioxine S4E4, S4E5
diplomaat S2E1
DNA haar S2E1
drugs S4E2, S5E1
drugsdealer S4E2
economische factor verdachte creëert welvaart S3E2
economische belangen S2E1
e-mails verdwenen S3E1
emoties en intellect S5E6
emotionele en mentale leeftijd S2E2
erfenis S1E5
euthanasie of moord S1E5
expert opinion S1E5
familierelaties ivm kanker S3E4
financiële afhankelijkheid S3E2
gecombineerde vaccinaties S5E5
geheime dienst S3E3
geknoei met geluidsband S3E3
geloof S5E3
genetisch gemodificeerde teelt S1E1
geplande moord S4E3
gerechtigheid en politieke bemoeienis S1E2
getuige anoniem S5E2
getuige bescherming S4E2
getuige labiel S2E1
getuigen in het buitenland S2E1
getuigenis intrekken door getuige S1E4
gevangenen S4E3
gevangenis S5E1
gevangenis regime S5E1
geweld tegen hulpverleners S2E3
geweld uitlokken en provocatie S4E3
gezondheid S4E4
GSM S2E4, S3E1, S3E4, S5E3, S5E4
GSM en stralingsgevaar S3E1
GSM mast S5E4
handhaving S1E3
handleiding mogelijke gevaren GSM S3E4
handtekening vals S4E4
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harde schijf en uitgewiste data S6E3
harttransplantatie S2E4
hebzucht S1E5
hersenletsel baby S5E5
hersenletsel veroorzaakt door bokser S1E4
hersentumor S3E4
hit en run S3E1
HIV medicijnen en baby S1E5
homoseksuele verhoudingen S3E3
hongerstaking S2E4
hospice S1E1
hulpverleners en geweld S2E3
immuniteit S4E1
impotentie als bijwerking S3E2
incestueuze relatie moeder zoon S3E2
Inenten moeder vindt van niet vader vindt van wel S5E6
inentingen S5E5, S6E3, S6E4
informant S4E1
informant beschermd PII S5E2
intellect en emoties S5E6
intimidatie S1E4, S2E2, S4E2, S4E4, S6E4
introductie van bewijs als het proces al loopt S2E1
inzicht in agressie S1E4
junkie S2E1
jury S3E2
jury afschaffen S4E2
jury beïnvloeden S2E1
jury het functioneren van S5E5
jury verandert uitspraak S1E1
juryleden bedreigd S4E2
kanker en genetische relaties S3E4
kannibalisme S5E1
kinderporno op de computer S3E4
kritiek en voorbeelden S2E1
labiele getuige S2E1
leading mind S1E3
leger S6E3
line-up S2E1
medicatie vader S3E2
mentale en emotionele leeftijd S2E2
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milieuactie S1E1, S4E4
minderjarige jongen S2E4
misbruik S4E3
misbruik voorkomen S4E3
mishandeling S1E2
MMR S5E6
moeder beschermt zoon S3E2
moord gepland S4E3
moordgevoelens S1E4
morfine S1E5
motief S1E1
motor zenuw ziekte S5E4
neurologische effecten S6E3
neveneffecten van gecombineerde vaccinaties S5E6
Newton trial S5E1
omkoping S4E4
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht S1E2
ontwerp diefstal S3E3
oorlogsmisdaden S6E1
oorzakelijk verband S4E4
openbaarheid S3E2
ouders en rechten S5E3
overdosis S1E5
paranoia S3E2
pedofilie S4E3
pers S3E2, S6E2
pers in de rechtszaal S4E6
persoonlijke relaties en procesverloop S5E2
pensioen vermindert na overname bedrijf S3E2
PII informant beschermd S5E2
politicus S3E3
proces zonder jury S5E1
procesverloop en persoonlijke relaties S5E2
proefkonijnen S6E3
provocatie S1E1
provocatie en uitlokken van geweld S4E3
raciale invloeden S1E1
racisme S4E2, S5E1
rape-drug S1E2
reanimeren S5E3
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rechten van de ouders S5E3
rechter en verdachte hebben contact S1E5
rechtssysteem S4E1
reconstructie S2E2
regering of individuele soldaat S6E2
roem en rol van de pers S4E6
rohypnol S1E2
rol van de pers S4E6
rolvoorbeeld S2E1
RSI S3E1
ruzie S3E2
scheiding S3E2
scheiding van de machten S2E1
scheiding van machten S4E5
schenkingen aan de partij S3E2
schuld S6E1
shaken baby syndroom S5E5
soldaat individueel of regering S6E2
straffen S5E3
stralingsgevaar van gsm's S3E1
suïcide bom S6E2
taakstraf S1E4
taakstraf S3E2
tetra mast S5E4
therapie S3E3
TV programma a la John de Mol S4E6
uitgewiste data en harde schijf S6E3
uitspraak jury verandert S1E1
vaccinaties en neveneffecten bij combinatie S5E6
vaccinaties gecombineerd S5E5
vader verandert tijdens zwangerschap S3E2
veiligheidsvoorschriften S1E3
verantwoordelijkheid S1E3
verantwoordelijkheid S6E1
verantwoordelijkheid voor de dood van een deelnemer S4E6
verarmd uranium S5E4
verdachte vlucht S4E1
vergunningaanvraag S2E3
verhouding tot moeder S3E3
verkrachting S1E2
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verkrachting door minderjarige S4E3
verlies van hoop S6E4
vitamine tekort S5E5
voorarrest S3E2
voorkennis aandelen S4E2
voorkomen van misbruik S4E3
vooroordelen jury S4E2
voorzorgsprincipe S5E4
vragen stellen S1E2
waarde van het leven S5E3
wapenvergunning S1E1
wet in eigen hand nemen S4E3
wetten en handhaving S1E3
wraak motief S1E4
zelfbeschikking S2E4
zelfmoord S5E3, S6E1
zendmast S5E4
zorgkosten S5E3

