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(de eerste dag van het proces-Logan)

“dit zijn de feiten zoals ze
werden vastgesteld door
de recherche van new york
na drieënhalf jaar onderzoek...”

“In de nacht van 9 september 1997
wordt de wijk queens, waar de familie
logan al vijftien jaar woonde,
het slachtoffer van een bende
oproerkraaiers.”

“deze oproerkraaiers gaan
zonder aanwijsbare redenen over
tot diverse plunderingen voordat ze
fysiek de zoon van de beschuldigde
belagen: de negen jaar jonge
Timothy logan.”

“diezelfde avond wordt meneer
logan gearresteerd door een
politiepatrouille en daarna
weggeleid naar het commissariaat
teneinde ondervraagd te worden
over de gebeurtenissen
van de nacht.”

“teneinde zijn zoon te beschermen,
gaat meneer logan tussen het kind
en de aanvallers staan.”

“de volgende dag wordt hij
vrijgelaten dankzij de tussenkomst van advocaat karen eden,
oprichtster van een radicale
vereniging die pleit voor het recht
op zelfverdediging: de macht der
onschuldigen.”

“als voormalige sergeant
van de special forces slaagt
hij erin met de blote vuist enkele
van de schurken te overmeesteren
voordat hij deelneemt aan
de moord op een van hen: de
achttienjarige joseph ritchie.”

“gedurende de daaropvolgende
weken neemt meneer logan deel aan
verschillende bijeenkomsten van de
macht der onschuldigen. Intussen
begint een burgerwachtgroep zich
te structureren in zijn wijk onder
toezicht van de vereniging.”

“binnen deze structuur ontwikkelt hij
snel een gevoel van ongerustheid en haat
jegens de democratische kandidaat voor
de burgemeestersverkiezingen: mevrouw
jessica ruppert.”

“de humanistische ideeën van de
politica, haar politiek die bestaat
uit een uitgestoken hand richting
behoeftigen en delinquenten,
zorgen voor ongerustheid bij
de bestuurders en aangesloten
leden van de macht der
onschuldigen.”

“In de nacht van 18 oktober
verandert alles voor
meneer logan.”

“die avond vindt zijn zoon
timothy de dood tijdens een
schietpartij, waarbij leden van
de vereniging de macht der
onschuldigen betrokken zijn
en ook politieluitenant samuel
ritchie, vader van joseph ritchie,
de schurk die logan enkele
weken geleden had gedood.”

“meneer logan was in shock
en werd terstond opgenomen
op de psychiatrische afdeling
van het ziekenhuis bellevue
waar hij dagenlang in absolute
verslagenheid bleef.”

“luitenant ritchie was
binnengedrongen in de wijk
van de logans.”

“men veronderstelt dat hij zich
kwam wreken op de moordenaars
van zijn zoon en dat hij verrast
was door de burgerwacht die er
patrouilleerde.”

“op 26 oktober raakt hij uit zijn
vegetatieve toestand en ontsnapt
hij uit het psychiatrisch paviljoen.
hij vindt onderdak in een
onthaalcentrum voor daklozen
dat bezocht wordt door mevrouw
jessica ruppert tijdens haar
verkiezingscampagne.”

“op 4 november 1997 raakt hij binnen
op het streng beveiligde eigendom
van de wereldkampioen boksen,
steven providence, door middel
van een deltavliegtuig.”

“hij breekt binnen
in de kelder van
het huis...”

“hij brengt diverse
explosieve ladingen aan
op de stookolietank
die 15.000 liter brandstof
bevat...”

“de ontvlamde brandstof
leidt tot een explosieve
verbranding en een brand
die de dood veroorzaakt
van 508 personen, allen
oud-leerlingen van jessica
ruppert uit de tijd
dat ze een hulpcentrum
leidde voor de rehabilitatie
van jonge delinquenten.”

“... en hij brengt alles
tot ontploffing.”

“al die mensen kwamen de overwinning
vieren van de burgemeestersverkiezingen
door hun kandidaat en vriendin.”

“dat stelde de politie vast”.

van onze kant zullen wij
de bewijzen voorleggen
dat joshua logan een sociopaat
is, die sinds zijn jeugdjaren
zijn eigen leven leidt zonder
zich iets aan te trekken
van de regels...

een meedogenloze,
koelbloedige doder,
opgeleid door de elite
commando’s in vietnam, die
het motief, de psychische
capacitéiten en de potentiële
contacten had om hem het
materiaal te geven waarmee
hij zijn misdaad
kon begaan.

we zullen vaststellen
dat joshua logan, fanatiek
geworden door de vereniging
de macht der onschuldigen,
in jessica ruppert de bron
van al zijn ellende zag.

we zullen aantonen
dat hij vooreerst probeerde om
de toekomstige burgemeester
van new york te benaderen
om haar te doden... maar
uiteindelijk liet hij haar in
leven en koos hij ervoor om
haar op een andere manier
te straffen...

een veel gemenere
en afgrijselijkere
manier.

ze hebben hem zijn zoon
ontnomen... hij besliste om terug
te vechten en jessica ruppert
al wie ze tijdens haar carrière
in de sociale sector had geholpen,
zijnde 508 personen.

508 personen
bij wie ze
zich gelukkig
voelde...

... die ze
beschouwde
als haar eigen
kinderen.

... van wie ze
hartsgrondelijk
hield...

meester
ChapPelle!

een boog
en een met
pijlen gevulde
koker...

dat zijn de enige in
beslag genomen spullen
die de onderzoekers
vonden in het park van
het eigendom van
meneer providence...

we hadden
ervoor kunnen
kiezen dit bewijs
aan te vechten...

laten we er eens van uitgaan
dat ja, inderdaad, meneer
logan, die boog en die
pijlen heeft aangeraakt,
die misschien door een derde
persoon zijn geplaatst in het
park van steven providence
om hem te beschuldigen van
al die misdaden...

de enige
vaststelling van
een “mogelijk”
verband tussen
joshua logan en
de gebeurtenissen
van 4 november
1997.

dat stelt
een volstrekt
geloofwaardige
strategie voor.

hoewel meneer
joshua logan
dat geenszins
tegenspreekt.

dat zou
de beschuldigde
ertoe dwingen
om nieuwe, meer
rechtstreekse en
solide bewijzen
te vinden.

alleen zou dat
betekenen
dat mijn cliënt zou
tegenspreken dat hij
die avond aanwezig
was bij steven
providence.

heel andere redenen
dan degene die men u
al jarenlang
voorschotelt.

hij was er,
ja.

hij was er
en hij had er
uitstekende
redenen voor.

-

popcorn?...
om negen
uur DAG VAN HET PROCES-LOGAN
EERSTE
‘s morgens?!
meen je dat?!

EERSTE DAG VAN HET PROCES-LOGAN

en waarom
niet?

het circus is aangekomen in de
stad, domi... we nemen plaats,
we proppen ons vol popcorn
en zetten onze hersenen
op een laag pitje nu de
hoofdvoorstelling al onze
aandacht wegkaapt!!!

laat al
die clowns
en acrobaten
van de media
ons...

en...
... hypnotiseren
en...

... heel wat
belangrijkere
dingen zijn...
en...

kom op...

... ons laten
vergeten
dat er
verdomme...

wat is er
met je?

... die zich
momenteel
afspelen,
hier en nu,
en...

... en dat zal
maanden en
maanden duren...

en als het afgelopen
is, zullen... zullen
de mensen de strijd
vergeten zijn die we
voerden tegen whitaker
en... en zijn vervalste
verkiezingen en... en...

die... die klootzakken
hebben net alle nieuwe
betogingen tijdens
het proces verboden en...

hou op,
domi! het komt
niet door
haar!!

het zijn
die fbI-hoerenzonen!!!

lastig!

Hooo!

jessica verzette zich
daartegen, maar ze hebben
gedreigd het overleg uit
te stellen tot het in de
stad stabieler is als we
niet meteen ophouden met
de beweging en...

ruppert zit
blijkbaar diep
onder je huid!

... je weet hoe belangrijk
het proces-logan is voor
haar en voor iedereen hier...
dus moest ze hun verdomde
chantage wel aanvaarden!

zij hebben de
controle over de
beveiliging van de
stad overgenomen op
vraag van die klotewhitaker!!!

politie
new york,
meneer
Coracci.

we horen u,
doe dus de deur
open zonder
geintjes!!!
godverdomme!
wat heeft dit
te betekenen?

wat heb je
nu weer gedaan?

al goed!
al goed!
ik kom!

twee
seconden!!!

geen idee!

ga op de
grond liggen,
vooruit! en
laat je handen
zien...

je
handen!!!

daar is
het meisje,
chef!
in de
keuken!

u heet toch
lucy bulmer,
juffrouw?

lieve hemel!
maar wat bezielt
jullie?!

