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20.30   HARRY POTTER AND THE 
DEATHLY HALLOWS  PART 1
★★★★  [Net 5]
[GB 2010]   Fantasy  . Regie: David 
Yates.   Met: Daniel Radcliff e, Rupert 
Grint e.a.   De verfi lming van het 
zevende en laatste boek in de 
Harry Potterreeks bestaat uit 
twee delen. In dit eerste deel 
houdt Voldemort Groot-Brittan-
nië in zijn greep. Zijn doel is 
Harry (Daniel Radcliff e) vinden 
en doden.   

   20.30   OUT OF TIME
★★★  [RTL 7]
[VS 2003]   � riller  . Regie: Carl 
Franklin.   Met: Denzel Washington, 
Eva Mendes e.a.   Matt (Denzel 
Washington) is politiechef van 
een plaatsje in Florida. Hij neemt 
het niet zo nauw met de wet. Als 
zijn minnares Ann kanker krijgt, 
drukt hij drugsgeld achterover 
om haar operatie te betalen.   

   20.30   CENTRAL INTELLIGENCE
★★★  [Veronica]
[VS 2016]   Actiekomedie  . Regie: 
Rawson Marshall � urber.   Met: 
Dwayne Johnson, Kevin Hart e.a.  
De te dikke Robbie werd op 
school gepest, klasgenoot Calvin 
was juist heel populair. Jaren 
later is Robbie (Dwayne Johnson) 
een gespierde CIA-agent. Hij is 
bezig met een zaak waarbij hij 
Calvins hulp nodig heeft.   

   22.45   BRUCE ALMIGHTY
★★★  [SBS 9]
[VS 2003]   Komedie  . Regie: Tom 
Shadyac.   Met: Jim Carrey, Jennifer 
Aniston e.a.   Nieuwslezer Bruce 
(Jim Carrey) reageert zijn frustra-
ties af op God. Bij wijze van straf 
moet Bruce een week lang de 
taken van God vervullen, zodat 
hij inziet dat God het niet zo 
gemakkelijk heeft als Bruce wel 
denkt.   

leren kennen. Hoe ging dit mis? Was 
het moord, een ongeluk, of misschien 
zelfmoord? Waarom was de zwaarge-
wonde en bewusteloze Marwa nog in 
staat om te spreken? En waarom werd 
Ten Cate veroordeeld tot twintig jaar cel? 
Want hij heeft altijd schuld ontkend en 
echte bewijzen daarvoor ontbreken. 
Nauwgezet ontraadselt documentaire-
maker Jessica Villerius de zaak op voor 
haar kenmerkende wijze. Ze laat families 
aan het woord, ontmoet advocaten van 
beide partijen en regelt de reconstructie 
die in Tunesië nooit heeft plaatsgevon-
den. Een bezoek aan Ten Cate in zijn 
Tunesische cel, waar hij inmiddels de 
helft van zijn straf heeft uitgezeten, werd 
afgewezen. In brieven, voorgedragen 
door zijn broer, geeft hij antwoorden op 
haar vragen. Het is een nachtmerrie voor 
beide families, zoals ze terecht conclu-
deert, waarover het laatste woord nog 
niet is gezegd.

Mijn man heeft mij geduwd.’ 
Het zouden de laatste woor-
den zijn van de Tunesische 

Marwa in de ambulance, nadat ze een 
val van vijftien meter had gemaakt 
vanaf het hotelbalkon waar ze vakantie 
vierde met haar Nederlandse echtge-
noot Jurriën ten Cate. Niet veel later 
stierf ze. Maanden eerder waren de 
twee getrouwd. Een schijnhuwelijk, 
aldus Ten Cates familieleden. De Neder-
lander was voor haar de ‘kip met de 
gouden eieren’ en moest alles voor zijn 
bruid betalen: studie, laptop, onderdak. 
Als bewijs voeren ze de trouwvideo aan, 
waarop Marwa verre van gelukkig kijkt. 
Uit zijn brieven bleek dat ze geen 
seksueel contact met hem wilde, iets 
wat hij respecteerde. Toen duidelijk 
werd dat ze geen verblijfsvergunning 
voor Nederland zou krijgen, verslech-
terde hun relatie. 
Marwa’s tante, die namens de 
Tunesische familie het woord voert, 
bestrijdt dat. Marwa was dolgelukkig 
met haar man, die ze via internet had 

Het lot van Jurriën 
Documentairemaker Jessica Vallerius bijt zich met  Het laatste woord vast in de 

zaak van Jurriën ten Cate. De 32-jarige Almeloër zit al jaren vast in een Tunesische 
cel wegens moord. Heeft hij het wel gedaan?
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