Meer tijd om diplomatieke druk op te voeren

Hoop zolang er geen
vonnis is

Harm Fitié zit in een Chinese cel zijn hoger beroep af te
wachten. Hij kreeg 12 jaar voor de dood van zijn
buurman. Het vonnis laat op zich wachten, maar dat is
niet enkel slecht nieuws, stelt zijn vader.
THEO VAN DE ZANDE
ALMKERK

Harm Fitié tijdens een vakantie in China.
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Soms is geen nieuws een beetje goed nieuws. Zeker in de zaak rond
Harm Fitié die in een Chinese cel de uitspraak afwacht in zijn hoger

beroepszaak. De in Almkerk opgegroeide maar in China wonende Fitié
werd vorig jaar augustus veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de dood

van zijn buurman. Hij ging in hoger beroep en in december sprak
vader Alex Fitié nog de verwachting uit dat de rechter voor de

vakantie rond Chinees Nieuwjaar (vanaf 28 jan) uitspraak zou doen.
Het uitblijven van het vonnis is volgens Fitié ook een beetje goed

nieuws. ,,Natuurlijk is het vreselijk dat Harm nog langer in zijn cel zit,
maar het geeft ook meer tijd om de diplomatieke druk op te voeren."
De inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de

Nederlandse ambassade in China zijn volgens Fitié essentieel om zijn
zoon vrij te krijgen. ,,Er is regelmatig contact en we worden van alles
op de hoogte gehouden."

Onlangs hebben ambassademedewerkers een onderhoud gehad met

het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben niet alleen

aandacht gevraagd voor de zaak maar ook uitgesproken dat er zorgen
zijn ontstaan over de gevolgde juridische procedures en het

onderzoek. Verder is er een rapport aangeboden van een Chinese
vertrouwensadvocaat die op verzoek van Buitenlandse Zaken

onderzoek heeft gedaan naar de rechtsgang. De hoop is dat er in hoger
beroep wel gekeken wordt naar de gezondheidstoestand van de

buurman (op het moment van overlijden had hij een alcoholpromillage
van 1,7) en naar de getuigenverklaringen, die tijdens het proces
veranderd zijn.

Fitié, die met zijn vriendin Diane in Beijing woont, heeft volgens het
Openbaar Ministerie daar zijn buurman van een dakterras geduwd.
Volgens Diane was de buurman stomdronken en was de val een
ongeluk. De Almkerker zelf ontkent schuld.

We houden vast aan de onschuld van Harm,
maar zijn vriendin is wel een fondsenwerving
gestart
Vader Fitié pakt er in zijn woning in Almkerk de mobiele telefoon bij
en laat zien hoe hij via WeChat (met een vertalingsmogelijkheid)

regelmatig contact heeft met de Chinese advocaat van Harm. Die heeft
onlangs gesproken met de rechter die de hoger beroepszaak
behandelt. ,,Daar werd duidelijk dat schadeloosstelling van de

nabestaanden van de overleden buurman kan helpen bij een spoedige
invrijheidstelling van Harm."

Volgens Fitié worden in China strafzaak en civiele zaak gekoppeld.

,,We houden vast aan de onschuld van Harm. Niettemin is zijn vriendin
via fairtrialforharm.eu een fondsenwerving begonnen. Alles wat kan
helpen, grijpen we aan om hem zo snel mogelijk vrij te krijgen."

Om zijn verblijf in die cel van krap 20 vierkante meter met tien andere
gevangenen zo draaglijk mogelijk te maken, heeft de ambassade

aangedrongen op naleven van de Chinese regels rond dagelijkse
luchttijden en douchebeurten. ,,Nu mag Harm maar eens in de week
douchen en maar twee keer in de week luchten."

Een andere actie om Harm een hart onder de riem te steken, was rond
zijn 45ste verjaardag op 21 januari. Via Facebook hadden vrienden
opgeroepen om felicitatie-mailtjes te sturen naar de Nederlandse

ambassade. Een dag voor zijn verjaardag hebben twee mensen van de
ambassade hem bezocht met veertig mailtjes. Alex Fitié: ,,Voor zijn
verjaardag mocht het bezoek zelfs veertig minuten duren. Twee keer

zo lang als normaal en hij was op dat moment niet geboeid. Maar ook
alle verjaardagsmailtjes zijn vooraf gescreend."

Volgens de medewerkers was Fitié geroerd door de mails. Een lach en
een traan wisselden elkaar af.

