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We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet
supersympathiek om dit artikel te verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen
een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!
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Slecht nieuws uit China
vandaag · 2 minuten lezen

Na teleurstellend nieuws, kan Alex Fitié uit Almkerk maar
één ding doen: doorknokken om zijn zoon Harm (44) uit een
Chinese cel te krijgen. ,,We blijven brieven sturen aan de
rechter tot aan de uitspraak.''
THEO VAN DE ZANDE
ALMKERK

Vrienden zamelden 68.000 euro in als schadeloosstelling voor de
nabestaanden van de man.
68.000
Wat nu? Dat is de vraag die blijft hangen na een gesprek met Alex Fitié. Hij
heeft net verteld hoe ze thuis in Almkerk even stuk zaten toen ze tweede
paasdag bericht kregen uit China. 'Geen goed nieuws', noemt hij het
resultaat van de hoorzitting in de hoger beroepzaak bij de Chinese
rechtbank. ,,Onze advocaat liet weten dat de openbare aanklager de strafeis
handhaaft. En dat was ronduit een tegenvaller.''

De hoorzitting in de rechtbank in Peking kwam
totaal onverwacht
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Te lang stilstaan bij dat nieuws is er niet bij. ,,We gaan door om Harm zo
spoedig mogelijk vrij te krijgen.'' De in China wonende maar in Almkerk
opgegroeide Harm Fitié werd vorig jaar veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij
werd door de rechtbank schuldig bevonden aan 'verwonding met de dood
tot gevolg' van zijn Chinese buurman. De man, die dronken was, viel na een
woordenwisseling met Fitié van een dakterras. Er waren geen getuigen.

Onschuldig
Fitié heeft steeds aangegeven onschuldig te zijn. In overleg met de Chinese
advocaat heeft hij afgelopen maandag wel verklaard dat hij 'nalatig' is
geweest. Zijn vader legt uit: ,,Als je met een dronken man op een dakterras
staat, dan is het je verantwoordelijkheid om hem voor een val te behoeden.
Dat is Harm niet gelukt en daar voelt hij zich verantwoordelijk voor.''
Ook hebben familie en vrienden zo'n 68.000 euro bijeen gebracht als
schadeloosstelling voor de nabestaanden van de buurman. ,,Daarmee
hadden we de verwachting dat de straf verlaagd zou worden. Vrijspraak
waar we eerder op in hebben gezet, zit er in China niet in, zo werd ons
duidelijk. Daarom hebben we de bakens verzet en een andere strategie
gevolgd.'' Vanaf het begin heeft de Chinese advocaat gewezen op fouten in
het proces. Zo is Fitié zeventien keer verhoord zonder advocaat. Ook is er
nooit goed onderzoek gedaan naar het alcoholpromillage in het bloed van
de buurman op het moment van de ruzie op het dak.
De hoorzitting met Pasen kwam voor de familie geheel onverwachts.
,,Daarom konden we er niet bij zijn. Er waren wel drie medewerkers van de
ambassade en een vertegenwoordiger van de EU in China. Dat is een
belangrijk signaal dat we de zaak vanuit Nederland heel goed volgen.''
Wanneer de uitspraak in hoger beroep te verwachten is, blijft voor familie
en vrienden opnieuw gissen. ,,We gaan er nu vanuit dat alleen de uitspraak
nog volgt, maar in China weet je het nooit helemaal zeker. Er kan zomaar
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nog een hoorzitting volgen. We kunnen alleen afwachten en veel contact
houden met de ambassade en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.''
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