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H
arry van I, een avontu-
rier met een flinke nei-
ging tot zelfdestructie,
denkt wel wat gewend
te zijn en leeft een leven

van extremen. Op doorreis naar Bue-
nos Aires wordt hij gepakt met XTC.
Hij zit in de ‘shit’, dat weet hij, maar
als de Milsbeekse horecazoon de
Uruguayaanse rechters drie jaar te-
gen hem hoort uitspreken, kan hij
nooit vermoeden dat de omstandig-
heden in de gevangenis in het als
progressieve gidsland bekendstaande
Uruguay hem zo onder de huid zou-
den kruipen. ,,Ik zit hier in een be-
tonnen jungle, waar het iedere dag
overleven is.”

Penal de Libertad betekent ‘gevan-
genis van de vrijheid’, een ironische
naam voor een van de meest wette-
loze plekken op deze planeet. De be-
wakers en politie zijn er corrupt als
de pest. ‘s Nachts is het zelden stil:
medegevangen maken de betonnen
meubels en muurtjes kapot met ge-
zaag en gebeuk, om van het beton-
gaas dat erin zit messen en priemen
te maken die als wapens dienen.
Daarmee gaan ze elkaar te lijf tijdens
‘de lucht’. In zijn pasta vindt Van I
koeienogen, varkenspoten, orgaan-
vlees, in stukken gesneden dier met
alle haren er nog aan, nagels en hele
hoeven. Regelmatig wordt hij ziek
van het eten.

Een stuk isolatiemateriaal is zijn
matras. Slechts twee keer in de week
mag hij 2,5 uur naar buiten. Soms
minder vaak, als de bewakers hun cel
overslaan of als het regent. De rest
van de tijd spendeert hij in een be-
tonnen, vochtige cel van 11,5 vier-
kante meter, samen met een Neder-
landse celgenoot en een familie kak-
kerlakken. In de winter is het er een
paar graden boven nul. Het toilet
stinkt en is smerig. ,,Op mijn afdeling
is geen wasmachine en geen douche.
2,5 meter achter mijn cel zit een open
riool, waar ik mijn ontlasting letter-

lijk naar beneden hoor vallen.”
Een andere afdeling grenst aan dat

riool. Het is een arme sector, met ge-
vangenen die bij Harry van I en zijn
celmaat bedelen om shag en tabak.
Soms negeert het Nederlandse twee-
tal met gevaar voor eigen leven de
criminele bedelaars. De arme Uru-
guayanen gooien voor straf eerst met
bekers urine naar de tralies van Van I.
De Milsbekenaar en zijn celgenoot
zetten daarop het schuimrubber van
het ‘matras’ voor de tralies om de be-
kers urine tegen te houden. Daarop
breken de Uruguayaanse bedelaars
een lange regenpijp af, binden er la-
kens om heen en steken die aan. Van
I: ,,Ik lag op een avond rustig te sla-
pen, tot het moment dat de vlammen
naar binnen schoten. In totaal is mijn
cel twee keer in de fik gezet, omdat ik

niet reageerde.”
Er worden medegevangenen ver-

moord voor zijn ogen. Meestal door
andere bajesklanten, maar ze worden
ook gedood door de tot op het bot
corrupte politieagenten. Zo’n drie
keer per week breken er rellen uit. De
politie probeert de relschoppers niet
uit elkaar te halen, maar schiet ze uit
elkaar met automatische wapens.
Verfbommen, traangas, rubber bal-
len en lood dienen als munitie. Vol-
gens Harry van I sterft er een keer in
de week een gedetineerde. Hij heeft
moeite om het aan de achterblijvers
in Nederland uit te leggen. ,,Het is te
surrealistisch voor ze: de armoede,
ziektes, psychopaten, corrupte sme-
rissen en doktoren die niet weten
wat ze doen. Er zijn geen mensen-
rechten en er is geen georganiseerd
rechtssysteem. Ik leef in een echte
hel.”

Volgens Van I zijn de medegevan-
genen ‘niet eens tbs-waardig’. Het
gemiddelde IQ is 69. De gevangenen
zitten er voor moord, gewelddadige
overvallen of zeer gewelddadige
overtredingen. Zijn straf van drie jaar
is relatief laag. Gemiddeld zitten de
‘Libertaders’ meer dan tien jaar, maar
sommige voor enkele decennia. Het
is hun thuis. ,,Het zijn geboren moor-
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Harry van I (30) werd meer dan een jaar geleden in Montevideo opgepakt met een

enorm aantal XtC-pillen in de dubbele bodem van zijn koffer. De Milsbekenaar is in de

beruchte Uruguayaanse gevangenis Penal de Libertad beland in de hel op aarde.
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denaars of psychopaten. Ze hebben
niets te verliezen en worden massaal
aan de tranquilizers gezet. Dat zijn
pillen om ze rustig te houden, anders
breekt nog veel vaker de pleuris uit.”

Hij zegt niet bang te zijn in Liber-
tad. Van materialen die hij kon vin-
den maakte zijn celmaat trainings-
materialen. Een boksbal van kapot
gescheurde kleding hangt aan de
muur. Met gevlochten melkzakjes
maakten ze touw, warmee ze volle
tweeliterflessen aan elkaar knoopten:
de gewichten. Van I wil fysiek in top-
conditie zijn, want hier geldt Dar-
wins survival of the fittest. ,,Het
recht van de sterkste is hier levensbe-
palend. Ik heb geen angst voor be-
waarders of medegevangenen en ben
mentaal sterk. Ze zijn meer bang
voor mij dan andersom. Ik ben een
vechter, kan goed vechten, ben aardig
groot en totaal niet bang voor dreige-
menten of de dood.”

Buiten de fysieke gevaren, moet hij
ook zorgen dat zijn gedachten niet
met hem aan de wandel gaan. Van I
voelt zich de laatste tijd ‘warrig’. Ook
zijn gevoelens zijn gevangen in beton
en hij kan ze alleen delen met zijn
Nederlandse celgenoot. 

Hij zit in de cel met een gebroken
hart, want de ‘liefde van zijn leven’
maakte het uit na zijn laatste versla-
ving. In Uruguay doet hij er alles aan
niet te breken en telt hij de dagen zo
min mogelijk. Aan buiten denkt hij
niet, want iedere tegenslag of slecht
nieuws uit Nederland komt tien keer
harder aan. ,,Ik heb mijn goede en
mijn slechte dagen. Vaak weet ik niet
eens welke dag of welke tijd het is. Ik
concentreer me op overleven. Trai-
nen en verstand op nul, zeg maar.
Mijn lichaam zit gevangen, maar
mijn geest zullen ze nooit krijgen.”

Zijn tongval verraadt zijn jeugd in
Milsbeek, Plasmolen en Gennep. Hij
wordt praktisch in het Plasmolense
Café de Malle Jan geboren. Zijn vader
bezit door de jaren heen cafés en res-
taurants in Malden, Milsbeek en
Plasmolen. 

Van I. is een intelligente man, praat
in volzinnen. Zijn kindertijd was on-
orthodox. Van I had een zeer heftige
hazenlip en moest al na acht weken
onder het mes. Tot zijn achttiende
had hij een aantal zware gezichtsope-
raties. ,,Die operaties lukten vaak zo
goed, dat ik mijn eigen aangezicht
opnieuw moest leren kennen. Dat
schept verwarring als kind.” Door de
vele ingrepen loopt hij op school ach-
terstand op. ,,Ik voelde me dom, on-
zeker en onbegrepen. Ik werd rebels
en moest in groep vijf al worden
overgeplaatst naar een andere
school.”

Op het Hezeland College, een mid-
delbare school in Gennep, komt hij
binnen als wandelend pestobject.
Dat duurt precies een week. ,,Als
kind kon ik goed vechten. Als ook
maar iemand van plan was mij te
pesten, beukte ik er op los.” Voor het
eerst in zijn leven voelt hij iets van

respect. ,,Dat dacht ik tenminste. Ze
hielden me liever te vriend dan dat ze
me tegen zich hadden.”

Stoerheid wordt zijn vluchtkompas
en op zeer jonge leeftijd raakt hij ver-
slaafd. Al met twaalf jaar blowt en
drinkt hij zich een ongeluk in de
hangbosjes achter het Hezeland. Ook
gaat er ‘spul’ door zijn neus. De Mils-
bekenaar moet afkicken in privékli-
niek Smith & Jones in Amsterdam. 

Het contact met zijn moeder ver-
watert en wordt volledig verbroken.
Zijn vader, die volgens van I het ‘ver-
slavingsgen’ aan hem doorgaf, is de
enige man die echt achter hem staat.
Van I. verdiende geruime tijd zijn
geld met drugs en kwam in aanra-
king met justitie. ,,Ik ben wie ik ben,
heb weinig echte vrienden, maar dat
deert me niet. Ik heb een zeer ex-
treem leven en geniet daar met volle
teugen van.”

Een burgerlijk leven voelt voor
hem als een eeuwige rotonde. Het
menselijk bestaan is rauw en dient zo
gegeten te worden, ook al maakt dat
soms ziek. Hij citeert Herman Brood.
,,Het leven is het sparen van momen-
ten. Ik heb op mijn 30ste meer van
die momenten gepakt dan iemand
van 50. Ja, ik beschouw hier zitten
ook als zo’n moment.”

Soms is het geld goed, bloeit de
handel en leeft Van I een leven van
goede feesten en mooie vrouwen,
maar vooral van reizen. Hij zag grote
delen van de wereld. 

,,Dat waren lang niet allemaal
drugsgerelateerde reizen. Ik heb kun-
stenaars, muzikanten en andere geta-
lenteerde mensen over de hele we-
reld mogen ontmoeten en ben gek op
duiken. Ik gaf eigenlijk altijd te veel
geld uit en leefde van dag tot dag. Als
ik het houten pak aantrek, kunnen
mensen wel zeggen: die Harry heeft
geleefd.”

Maar als het fout gaat, dan gaat het
goed fout. Van I. noemt het zelf ‘de ri-
sico’s van het vak’. 

,,Ik zit hier ook niet voor niets en
neem de verantwoordelijkheid: het is
eigen schuld, dikke bult. Al is het
mensonterend en een keiharde leer-
school. Ik heb nog nooit gezeten in
Nederland en heb meteen de jackpot
te pakken.”

De Duitse filosoof Friedrich
Nietzsche zei ooit dat ‘datgene dat je
niet doodt, je sterker maakt’. Hoewel
het nog onzeker is of Van I. over twee
jaar levend uit Libertad wandelt, is
hij er zelf heilig van overtuigd dat die
spreuk ook voor hem gaat gelden. Hij
hoopt door deze ervaring bij terug-
komst een betere vader te zijn voor
zijn 5-jarige zoontje Willem. ,,Het
klinkt voor veel mensen krankzinnig
dat ik geen spijt heb, maar het is echt
zo. Dit ervaren is er sterker uitko-
men. Voor mijzelf is dat een toppres-
tatie. Ook ga ik het omzetten in iets
positiefs als ik terugben in Neder-
land. Ik geloof dat ik dit nodig heb ge-
had om verder te kunnen in mijn le-
ven.”
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T
oen ik afgelopen zondag over de Veluwe fietste,
zag ik een groepje mensen voor een hek. Daar-
achter liep een wild zwijn met twee van de al-

lerschattigste pasgeboren biggetjes die ik ooit gezien
had. 

Twee dagen later bezocht ik een boer in Berg en Dal
die wat somber over zijn land slofte.  Wilde zwijnen
terroriseerden de omgeving en de eerste aanval op
zijn aardappelvelden hadden ze al uitgevoerd. De
mais zou spoedig volgen.  Wilde zwijnen schattig?
Hij keek me minzaam aan. Ja, op de grond van een an-
der wel. Sinds het begin van deze eeuw is in Gelder-
land de rode loper uitgerold voor het grofwild. Na de
aanleg van peperdure ecoducten vind je edelherten
en wilde zwijnen in een steeds groter gebied. Schitte-
rend voor de liefhebber, maar vervelend voor de boe-
ren. Je zou zeggen: vergoed hun schade ruimhartig en
klaar is kees. 

We hadden het kunnen weten: zo gaat het niet. Dit
is Nederland, het bureaucratieparadijs. De overheid
vindt dat de zwijnen en herten die ze op de boeren-
grond afstuurt, tot het normale bedrijfsrisico horen.
De overheid wil wel wat betalen, maar schadevergoe-
ding mag het niet heten. Het is een  ‘tegemoetko-
ming’  in de schade. Een klein maar cruciaal verschil;
de boer zou dankbaar moeten zijn. Om de schade
exact te berekenen, is het Fauna Schade Registratie
Systeem ontwikkeld. Een pareltje van de vaderlandse
bureaucratie. Er zijn aparte schadeclaimformulieren
voor dassen, zwijnen, houtduiven en vele andere be-

schermde diersoorten. Er zijn aparte formulieren
voor schade aan gras, tarwe, mais of andere gewassen.
En schade in de lente kan niet op een formulier met
schade in de zomer. Om dit systeem enigszins te
doorgronden, is een handleiding van 51 pagina’s be-
schikbaar. De kans dat een boer dit document ooit in
handen krijgt, is te verwaarlozen. Snel internet is in
de buitengebieden zelden voorhanden. 

Het indienen van elk formulier kost 300 euro - via
iDeal af te rekenen. De schadeafhandelingsmachine-
rie kost nu eenmaal geld.  Mocht het een boer gelukt
zijn een aanvraag in te dienen, dan zal zich een taxa-
teur bij hem melden. Met een grashoogtemeter, ont-
wikkeld door het het Nutriënten Management Insti-
tuut (NMI),  zal hij zich diagonaal over het perceel be-
wegen en zijn metingen verrichten. Na wat bereke-
ningen (verwachte grashoogte min werkelijke hoogte
maal voedingswaarde maal marktprijs) rolt de schade
er panklaar uit.  Bezwaar is mogelijk, maar zinloos; de

grashoogtemeter liegt
nooit.  

Mijn advies: be-
gin in aanwezig-
heid van een boer
nooit over het
Fauna Schade Re-
gistratie Systeem. 
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