Almkerkse familie vecht om Harm Fitié na anderhalf jaar
vrij te krijgen

Hoop voor Harm in
Chinese cel

Familie van de in China veroordeelde Harm Fitié uit
Almkerk durft weer een beetje hoop te koesteren op
een goede afloop van het hoger beroep.
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Foto's van Harm Fitié en zijn vriendin Diane uit het familiealbum.
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Nog nooit heeft Alex Fitié uit Almkerk uitgekeken naar het Chinese
Nieuwjaar dat gevierd wordt vanaf 28 januari.

Maar in 2017 is dat een belangrijkere datum dan welke feestdag dan
ook. Rond die dag verwacht Fitié de uitspraak in hoger beroep in de
rechtszaak van zijn 44-jarige zoon Harm, die in juli in China werd
veroodeeld tot twaalf jaar celstraf voor de dood van zijn buurman.

In de ruime woning van de familie Fitié aan de Vlinderslag in Almkerk
gloort sinds deze week weer een sprankje hoop op een goede afloop.
Belangrijkste reden is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken nu
offi- cieel opheldering vraagt aan de Chinese autoriteiten over de

rechtsgang. ,,Dat is een zwaar middel dat het ministerie alleen gebruikt
als er wantrouwen bestaat over de zorgvuldigheid van het proces",
stelt Fitié.

Volgens hem wordt nu door het ministerie, de Nederlandse ambassade
in Peking en de familie alles op alles gezet om het opgelegde vonnis bij
het Chinese volksgerechtshof van tafel te krijgen.

Vanuit Den Haag bevestigt een woordvoerder van het ministerie dat

het rapport van een ingeschakelde zogeheten vertrouwens-advocaat
aanleiding is om opheldering te vragen.

De nachtmerrie voor de in Woudrichem en Almkerk opgegroeide

Harm Fitié en zijn familie begint op 6 mei 2015. Hij werkt in Peking als
accountmanager voor het bedrijf Feed Innovation Services, dat zijn
vader oprichtte. Samen met zijn Franse vriendin Diane Vandesmet

woont hij in een gemêleerde maar sfeervolle wijk in Peking. Op die
bewuste dag horen ze 's avonds op hun dakterras hun luidruchtige

buurman die stomdronken is. Harm gaat er naar toe vraagt of het wat

zachter kan. De buurman wordt boos en valt drie meter naar beneden.
Zijn vriendin Diane ziet Harm naar het steegje achter hun huis

stormen om mond- op-mondbeademing toe te passen. De volgende

ochtend overlijdt de buurman alsnog aan de gevolgen van de val en
wordt Fitié opgepakt op verdenking dat hij de man geslagen zou
hebben.

Alcoholpromilage
Anderhalf jaar al verblijft Fitié in een cel van krap twintig vierkante
meter met tien anderen gevangenen.

,,Al die tijd hebben zijn vriendinDiane en wij als familie geen contact

met Harm, want dat is verboden. We mogen brieven schrijven die we
mee kunnen geven aan een medewerker van de ambassade die wel
regelmatig op bezoek kan. Maar het mag nooit over zijn rechtszaak

gaan. We hebben laatst maar laten weten dat Bob Dylan de Nobelprijs
gewonnen heeft. Harm is een groot Dylanfan."

Ondertussen strijden Alex Fitié, de familie, vriendin Diane en andere
vrienden onophoudelijk om Harm vrij te krijgen. ,,Hij heeft steeds

verklaard dat hij onschuldig is en dat het een ongeval was. Die

buurman had op het moment van overlijden een alcoholpromillage
van 1,7. Die had mijn zoon niet nodig om naar beneden te vallen."

Vader Fitié houdt hoop dat in het hoger beroep wel gekeken wordt
naar de gezondheidstoestand van de buurman en de

getuigenverklaringen die tijdens het proces veranderd zijn. ,,Het zal
lastig zijn, want het terugfluiten van een lagere rechter betekent

gezichtsverlies en dat weegt heel zwaar in China. Om het toch voor
elkaar te krijgen is dus heel veel diplomatieke druk nodig."

