
Op prospectie in Brazilië: worden die van 2016
demooiste, armste, vuilste, onveiligste Spelen ooit?

Nooit eerder was
het olympisch circus
in een armere stad
te gast. En dan wordt
Rio de Janeiro ook nog
eens op kosten gejaagd
om alles op tijd af
te krijgen. Het goede
nieuws is dat het
immer morrende
Braziliaanse volk
niet wakker ligt
van die Olimpíadas.
Bericht uit Rio.
HANS VANDEWEGHE
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Rio endeOlympische Spelen?Dat is

de dakloze die eenflatscreen koopt.”

De uitbater vande pé sujo (letter-
lijk vuilevoetenbar of straatcafé) op

Copacabana draait zich omnaar de

televisie en de voorbeschouwing op

de bekerclash tussenVasco en

Flamengo.Demelding dat dit

sportfeest de staatminimaal 12

miljard euro zal kosten,wordt

schouderophalend onthaald.

“Estúpido.”
Andere taal valt te horen in

Leblon, zegmaarHet Zoute vanRio.

Andréa doet er in immobiliën en

sinds 2013 betekent dat vooral

lucratieve kortetermijnverhuur aan

die Europese enAmerikaanse

sporttoeristenmet hundikke

portemonnees. Ze is ook eenmaand

mijn huisbazin, volgend jaar. “Dit

zijn goede jaren voormij,maar ik

wordhier niet rijk van. Rio zal erwel

beter vanworden. Kijk eens rond

wat hier allemaalwordt gereali-

seerd.” Zemoet haast schreeuwen

ombovende drilboren vande

nieuweLinha of Lijn 4 vandemetro
uit te komen.

Kerenwe eerst even terugnaar

die 2 oktober 2009 in het Bella

Center inKopenhagen.Wat bezielde

de achtbare leden vanhet

InternationaalOlympischComité

toen omvoorRio de Janeiro te

kiezen?Deuitkomst vanhet bid-
proceswas eenmix van aversie en

sympathie,met president Lula als

demanmet het juiste charismaop

de juiste plaats.

Rio had toen langniet het beste

dossier. Puur sportiefwas dat

Chicago (hoewel ze slecht scoorden

op overheidssteun) en die hadden

ookhunpresident en zijn first lady

als supporter. Kopenhagen 2009 is

tot ophedende enige verkiezing die

BarackObamaheeft verloren:

Chicago ging er al in de eerste ronde

uit, als slachtoffer vanhet anti-VS-

klimaat bij het IOC.

Rio, ongeveer in dezelfde tijdzone

vanhoofdsponsorNBC enmoeder-

huisGeneral Electric, die samen een

kwart van de olympische inkomsten

naar Lausanne storten, leek een

goed alternatief. Tokio enMadrid

warennochtans beter gerangschikt

danRio, datmaar 5 op 10 scoorde

voor accommodatie, infrastructuur

en transport. Voor veiligheid zat het

zelfsmaar op 4,5.

“
Zes jaar na datumblijken deze

inschattingen van 2009 alvast

correct,maar de IOC-leden

zwichtten voor een begeesterende

Luiz Inácio Lula da Silva. Na de

derde ronde kon IOC-voorzitter

JacquesRogge dewinnaar

aanwijzen. “And the city for the 2016
OlympicGames is Rio de Janeiro.”
Als datmaar goed zou aflopen,

was de teneur.

Zeven dagen op zeven
Haast zes jaar later stap ik na een

100 real kostende taxirit – omge-

rekend zo’n 25 euro – uit op de

AvenidaEmbaixadorAbelardo

Bueno; 40 real te veel heeft het

gekost omde taxichauffeurmij te

laten brengenwaar ik heenwilde.

Parque olímpico, Barra deTijuca,

hoemoeilijk kanhet zijn?Héél

moeilijk,want demanweet het

chiqueBarra deTijucawel te

vinden,maarwaar dat epicentrum

vandieOlympische Spelen precies

ligt, is hemeen raadsel. Ook de

voetgangers die hij interpelleert,

hebben er geenflauw idee van.

Het nieuwe golfterrein, hebben

wehet daar over? “Een schandehoe

de projectontwikkelaars een stuk

natuurgebied hebben gekregen om

daar een gloednieuwe golfbaan in te

planten. Terwijl er hier tweemooie

golfterreinen zijn.”

Eindelijk vindenwe een

wegwijzer. Eindelijk zienwe

geraamtes van sporthallen oprijzen.

Zelfs ietswat lijkt op een velodroom,

maar dat het tennisstadion blijkt te

moetenworden.

Parque olímpico: gevonden. Tijd

omeen rondje tewandelen bij 30

graden, het is putjewinter inRio.

Elke olympische stad heeftwel te

maken gehadmet doemdenken.

Spelen die helemaal nooit zouden

klaar geraken,waren die vanAthene

in 2004 en zelfs diewaren eenweek

van tevorennetjes opgeleverd.

Waar het olympisch
park precies ligt?

De taxichau�eur heeft
werkelijk geen idee

K Rio scoorde
bij de verkiezing
5 op 10 voor
accommodatie
en infrastruc-
tuur. Voor
veiligheid kreeg
de stad een 4,5.
© REUTERS



wel deCidadeMaravilhosa, de
Prachtige Stadwaarvande ligging
geklasseerd is alswerelderfgoed. De
schitterende setting zalmooie plaat-
jes opleveren,maar zoals altijd niet
de hele realiteit tonen.
‘Groene Spelen voor eenBlauwe

Planeet’, zowerd de kandidatuur
vanRio de Janeiro verkocht. Er
werdenmeteen 2.386 jonge boom-
pjes geplant omde 716 tonCO-uit-

stoot van twee jaar campagne-
voeren te compenseren. In totaalwil
men 24miljoen boompjes in de
grond steken.Windowdressing is
het, niksmeer enminder. Nooit
hebbende Spelen in een armere
stad plaatsgevonden,misschien
nooit in eenmooier gelegen stad,
maar absoluut zeker nooit in een
meer vervuilde stad.
De drukke avenidas en ruas van

Rio zijn gaskamers. De lokale
hobby-atleet zit er nietmee. Die
loopt ophet fietspadnaast de
AvenidaAtlántico ophetmythische
Copacabana zonder veel nadenken
zijn kilometertjes op éénmeter van
deuitlaatgassen, hopend op een
zeebries. Luchtkwaliteit is niet de
eerste bekommernis als hetmilieu
ter sprake komt,wel die vanhet zeil-
en zwemwater.
Wil vanBladel, coach vanEvi Van

Acker die tweeweken geleden zilver
won inhet test event opde baai van
Guanabara,maakt zich geen zorgen
meer. “Dat iswel anders geweest. Ik
heb in 2013 in die baai ooit op een
stuk isomo een open ijskastmet
daarinmedicijnen zien drijven.”
Wellicht afkomstig van

Gramacho, een stort van 262
voetbalvelden groot langs de baai, in
hetwater gegleden endaar aan een
reis begonnen. “Telkens alswe
terugkwamen, lag erwelminder
troep in hetwater, en vandaag is
het schoon.”
Troep is zichtbaar,maarwat

met de bacteriën,want ermoet ook
gewindsurft en gezwommen
worden. Voor het openwater-
zwemmen is Copacabanahet decor
en daarvanweet iedereen: hetmeest
prominente strand vandewereld is
primaom te zwemmenals het
droog is,maar owee als het zwaar
durft te regenen,want danwordt
het een open riool. Elke dag stromen
sowieso 480 olympische zwem-
baden aan rioolwater in de oceaan.
MauritsHendriks, chef de

mission vandeNederlandse equipe,
interpelleerde tijdens de laatste
meeting over dewaterkwaliteit. Hij
heeft twee bekommernissen:
“Hygiëne is een topprioriteit. De
andere is veiligheid.” Dat laatste is
geen doemdenken.

Staat van beleg
Wathaddenwe al?Rio de Janeiro is
demooist gelegen olympische stad,
maar ook de armste, demeest
vervuilde en voeg daarmaar de
meest onveilige olympische stad
ooit aan toe.
Wie over deweg van Ipanema

naar Barra deTijuca rijdt,merkt dat
Rio verschilt van anderemetro-
polen. Ipanema, Leblon enLagoa
(de roei- en kajaklocatie) zijn de
duurstewijken vanRio. Vervolgens
komt je voorbij Gávea, nog steeds
upscale, waarna je één tunneltje ver-
der in de derdewereld terechtkomt:
bem-vindo aoRocinha. Deze volks-
wijk – sloppenwijk is te onrespectvol

Rio is nog andere koek. Ookhier zal
ongetwijfeld alles klaar geraken,
maar net als inAthenewordt het
aanpoten.
Bij de recentemeeting vande

chefs demission vande olympische
ploegenwaren zewel zo slimvooral
de vorderingen vanhet olympisch
dorp te benadrukken. “Voor 85
procent is het klaar”, pochte
burgemeester EduardoPaes.
Dat klopt. Opde andere

infrastructuurwerdwijselijk geen
percentage geplakt. Behalve de
HSBCArena,waar over een jaar
wordt geturnd, enhetMaria Lenk
Aquatics Centre voor duiken en
synchroonzwemmen, twee bouw-
sels van de PanAmericanGames in
2007, is niks klaar. DeCariocaArena
1, 2 en 3, de FutureArena, het
zwemstadion, dewielerbaan, de
tennisarena ende twee perscentra
staan opminder dan een jaar vande
Spelennogniet eens helemaal in de
ruwbouw.
Met de aankleding vande zand-

vlakte ronddehallen en stadions is
menpas begonnen.Hetwordt zeven
dagen op zevenwerken, later zelfs
de klok rond, ennet als inAthene
met geïmporteerde arbeid. De totale
kost van 12miljard eurowordt vast
overschreden.De Pan-Amerikaanse
Spelen van 2007warenuiteindelijk
zes keer duurder danbegroot.

Rio(ol)
In eenpoging omons door een gat
in de omheining tewurmen, lopen
we tegen tweewerkmannen aan.
Waarwe vandaan komen?Bélgica.
“Belgique?Wij komenuit Senegal.”
Elymane enMarouf heten ze en

ze hebbenhet niet naar hun zin.
“We zijn hiermet vijf Afrikanen.We
kregen een vliegtuigticket en er
werd ons goedbetaaldwerk beloofd.
We verdienen 50 real per dag (12,5
euro,HV). Er is hier genoegwerk,
maar dat is niet goed betaald.We
willen naar Europa.”
Eendagloon van 50 real is 1.200

real permaand, omgerekend zo'n
300 euro. De gemiddelde
carioca – inwoner vanRio -
komt daar zijn bedniet voor
uit. Zijnminimalemaand-
salaris bedraagt 1.500 real,
ongeveer 370 euro.
Rio de Janeiro is echt

34 zeno.

Elymane enMarouf
verdienen amper
12,5 euro per dag.
‘Dat is niet goed

betaald. Wij willen
naar Europa’
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voor de overlevingsstrijd die deze
inwoners dagelijks leveren – zal
dagelijks de olympisch geaccredi-
teerden zien voorbijrazen over hun
voorbehouden olympische rijstro-
ken. Rocinha is de grootste favela ter
wereld,met naar schatting 200.000
bewoners.
Zezinho ismijn gids,maar ook

sociaalwerker, vrijwilliger, bezieler
vande trots vande favela. Ikwilde
weten vanhemhoe tegendeOlim-
píadaswordt aangekeken. “Leeft
helemaal niet hier. Schrijf toch alstu-
blieft niet dat het onveilig is.”
Demeeste favela’s zijn na de

uitverkiezing als olympische stad in
sneltempo gepacificeerd,wat
betekent dat eenmilitairemacht de
straten enhuizen schoonveegde van
alleswat zij als tuig identificeerden,
en sindsdien dewijk bezet.Wat niet
betekent dat er niksmeer gebeurt en
dat er geen drugsmeerworden
verhandeld. Zezinho: “Dealers zijn
niet geïnteresseerd in toeristen,
maar loophenniet voor de voeten.
De boefjes op de stranden zijn veel
vervelender. En de politie, want die
beschermt niet,maar onderdrukt en
schiet bij hetminste.”
In 2014 schoot de politie alleen al

inRio 582 keer eenmens dood.Dit
jaar zitten ze aan twee per dag.
Favela’s zijn overal. Het huiswaar

deBelgische zeilersweken aan een
stuk verblijven, paalt aan Santa
Marta, de eerste favela die ooitwerd
gepacificeerd en eenpermanente

politiepost kreeg in het voormalige
hoofdkwartier van de drugsdealers.
“We zitten hier drie jaar, nooit iets
gemerkt.”
Rio de Janeiro is eenuiterst

complexe stad van 13miljoen
inwoners, vanwie 20 procent in een
vande 700 favela’swoont. Dat heet
microsegregatie. Grote rijkewijken
afgescheiden van armewijken
bestaanhier niet. Een straatmet aan
het ene eind driekamerflatsmet
zicht op de oceaan van éénmiljoen
euro eindigt geen kilometer verder
bergop in een favela.

Gedwongen verhuizingen
Vorigeweek zatenweophet terras
van een favelabarmetmisschienhet
mooiste uitzicht opCopacabana, op
goed300meter vanwaar volgende
weekhet beachvolleybal test event
wordt gehouden.
In het schemerdonker kwam

ineens een stel tieners uit deMata,
een idyllisch stukje regenwoud. Ze
waren gewapendmet pistolen en
kalasjnikovs en sommigen droegen
eenmasker. Zonder veel schroom
kochten ze een drankje enwat
kauwgum. Alles werd netjes
betaald. “Todo tranquilo”, stelden ze
ons gerust. “We beschermen de
buurt tegen een anderewijk.”
Een dag later volgde een zwaar

vuurgevechtmet demilitaire poli-
tie. In een andere favela even ver-
deropwerd een politieauto onder
vuur genomen. De volgende dag lag
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Vila Autódromo.”
VilaAutódromo is een platte

minifavela (doorgaans liggen die op
heuvels)waar almeer dandertig
jaar bewoners hunhuizenhebben
gebouwd in eenuithoek vanwat
vroeger een racecircuitwas ennu
stilaanhet olympisch parkwordt.
Eerstmoest VilaAutódromo
verdwijnen, tot de burgemeester zei
dat hetmocht blijven.
Leandrowas heel even opgeto-

gen: “Vervolgens kwamen ze ons
paaienmetmooie flats. Ik ben gaan
kijken. Anderhalf uur hier vandaan,
terwijlwe allemaal hier in de buurt
werken.Mijn buur is vertrokken en
zijn huis is inmiddels gesloopt. Na
enkelemaanden zag ik hem terug.
Hij had zijn nieuweflat verkocht en
was hier een beetje verder een
verdieping aanhet bouwenbovenop
het huis van zijnmoeder.”
Vila Autódromo kijkt nu aan

tegen een gigantische betonnen
muur van een paar honderdmeter.
Achter diemuur bouwtmen aan
het grootste perscentrumooit.
Tussen de huizen en boulevard
komt nog eenmuur, iets lager, want
aan de overkant van deAvenido
Salvador Allende is het olympisch
dorp verrezen.Wat zou hetmooi
zijn als ze daar na de Spelen de
favelado’s van de overkant naartoe
zouden halen.
Maar neen: de appartementen

gaan straks voor 200.000 tot 1mil-
joen euro de deur uit.

op de hoek vanmijn straat een
vrouw voor vermoord op de stoep,
met allemaal omstaanders, veel
politie en op het eerste gezicht ook
pers. Schrikken natuurlijk, maar
dát bleek danweer de verfilming
van een levensechtemoordscène
voor de plaatselijke novela, de
Braziliaanse soap.
In Rio is altijd iets te beleven.

In het promopraatje voorafgaand
aan de verkiezing luidde het nog zo:
‘De legacy van deze Spelen zal wor-
den gebruikt omhet leven van de
favelado’s te verbeteren’.
“Onzin”, beweert Alexandre

Mendes, professor recht aan de
staatsuniversiteit van Rio de
Janeiro. “De Spelen zijn gebruikt
om gedwongen verhuizingen te
legitimeren, zonder inspraak van
de inwoners, zonder een sociaal
plan. Vraag datmaar eens na in

Ineens duikt
een stel tieners op,
gewapendmet
pistolen en

kalasjnikovs. Ze kopen
een drankje

en wat kauwgum

►Opminder dan

een jaar van de Spelen

staan sommige

stadions en perscentra

nog niet eens helemaal

in de ruwbouw.

De vervuiling van

het water daarentegen

lijkt iets af te nemen.

© GETTY IMAGES
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wel deCidadeMaravilhosa, de
Prachtige Stadwaarvande ligging
geklasseerd is alswerelderfgoed. De
schitterende setting zalmooie plaat-
jes opleveren,maar zoals altijd niet
de hele realiteit tonen.
‘Groene Spelen voor eenBlauwe

Planeet’, zowerd de kandidatuur
vanRio de Janeiro verkocht. Er
werdenmeteen 2.386 jonge boom-
pjes geplant omde 716 tonCO-uit-

stoot van twee jaar campagne-
voeren te compenseren. In totaalwil
men 24miljoen boompjes in de
grond steken.Windowdressing is
het, niksmeer enminder. Nooit
hebbende Spelen in een armere
stad plaatsgevonden,misschien
nooit in eenmooier gelegen stad,
maar absoluut zeker nooit in een
meer vervuilde stad.
De drukke avenidas en ruas van

Rio zijn gaskamers. De lokale
hobby-atleet zit er nietmee. Die
loopt ophet fietspadnaast de
AvenidaAtlántico ophetmythische
Copacabana zonder veel nadenken
zijn kilometertjes op éénmeter van
deuitlaatgassen, hopend op een
zeebries. Luchtkwaliteit is niet de
eerste bekommernis als hetmilieu
ter sprake komt,wel die vanhet zeil-
en zwemwater.
Wil vanBladel, coach vanEvi Van

Acker die tweeweken geleden zilver
won inhet test event opde baai van
Guanabara,maakt zich geen zorgen
meer. “Dat iswel anders geweest. Ik
heb in 2013 in die baai ooit op een
stuk isomo een open ijskastmet
daarinmedicijnen zien drijven.”
Wellicht afkomstig van

Gramacho, een stort van 262
voetbalvelden groot langs de baai, in
hetwater gegleden endaar aan een
reis begonnen. “Telkens alswe
terugkwamen, lag erwelminder
troep in hetwater, en vandaag is
het schoon.”
Troep is zichtbaar,maarwat

met de bacteriën,want ermoet ook
gewindsurft en gezwommen
worden. Voor het openwater-
zwemmen is Copacabanahet decor
en daarvanweet iedereen: hetmeest
prominente strand vandewereld is
primaom te zwemmenals het
droog is,maar owee als het zwaar
durft te regenen,want danwordt
het een open riool. Elke dag stromen
sowieso 480 olympische zwem-
baden aan rioolwater in de oceaan.
MauritsHendriks, chef de

mission vandeNederlandse equipe,
interpelleerde tijdens de laatste
meeting over dewaterkwaliteit. Hij
heeft twee bekommernissen:
“Hygiëne is een topprioriteit. De
andere is veiligheid.” Dat laatste is
geen doemdenken.

Staat van beleg
Wathaddenwe al?Rio de Janeiro is
demooist gelegen olympische stad,
maar ook de armste, demeest
vervuilde en voeg daarmaar de
meest onveilige olympische stad
ooit aan toe.
Wie over deweg van Ipanema

naar Barra deTijuca rijdt,merkt dat
Rio verschilt van anderemetro-
polen. Ipanema, Leblon enLagoa
(de roei- en kajaklocatie) zijn de
duurstewijken vanRio. Vervolgens
komt je voorbij Gávea, nog steeds
upscale, waarna je één tunneltje ver-
der in de derdewereld terechtkomt:
bem-vindo aoRocinha. Deze volks-
wijk – sloppenwijk is te onrespectvol

Rio is nog andere koek. Ookhier zal
ongetwijfeld alles klaar geraken,
maar net als inAthenewordt het
aanpoten.
Bij de recentemeeting vande

chefs demission vande olympische
ploegenwaren zewel zo slimvooral
de vorderingen vanhet olympisch
dorp te benadrukken. “Voor 85
procent is het klaar”, pochte
burgemeester EduardoPaes.
Dat klopt. Opde andere

infrastructuurwerdwijselijk geen
percentage geplakt. Behalve de
HSBCArena,waar over een jaar
wordt geturnd, enhetMaria Lenk
Aquatics Centre voor duiken en
synchroonzwemmen, twee bouw-
sels van de PanAmericanGames in
2007, is niks klaar. DeCariocaArena
1, 2 en 3, de FutureArena, het
zwemstadion, dewielerbaan, de
tennisarena ende twee perscentra
staan opminder dan een jaar vande
Spelennogniet eens helemaal in de
ruwbouw.
Met de aankleding vande zand-

vlakte ronddehallen en stadions is
menpas begonnen.Hetwordt zeven
dagen op zevenwerken, later zelfs
de klok rond, ennet als inAthene
met geïmporteerde arbeid. De totale
kost van 12miljard eurowordt vast
overschreden.De Pan-Amerikaanse
Spelen van 2007warenuiteindelijk
zes keer duurder danbegroot.
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In een poging omons door een gat
in de omheining tewurmen, lopen
we tegen tweewerkmannen aan.
Waarwe vandaan komen?Bélgica.
“Belgique?Wij komenuit Senegal.”
Elymane enMarouf heten ze en

ze hebbenhet niet naar hun zin.
“We zijn hiermet vijf Afrikanen.We
kregen een vliegtuigticket en er
werd ons goedbetaaldwerk beloofd.
We verdienen 50 real per dag (12,5
euro,HV). Er is hier genoegwerk,
maar dat is niet goed betaald.We
willen naar Europa.”
Eendagloon van 50 real is 1.200

real permaand, omgerekend zo'n
300 euro. De gemiddelde
carioca – inwoner vanRio -
komt daar zijn bedniet voor
uit. Zijnminimalemaand-
salaris bedraagt 1.500 real,
ongeveer 370 euro.
Rio de Janeiro is echt

34 zeno.

Elymane enMarouf
verdienen amper
12,5 euro per dag.
‘Dat is niet goed

betaald. Wij willen
naar Europa’
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voor de overlevingsstrijd die deze
inwoners dagelijks leveren – zal
dagelijks de olympisch geaccredi-
teerden zien voorbijrazen over hun
voorbehouden olympische rijstro-
ken. Rocinha is de grootste favela ter
wereld,met naar schatting 200.000
bewoners.
Zezinho ismijn gids,maar ook

sociaalwerker, vrijwilliger, bezieler
vande trots vande favela. Ikwilde
weten vanhemhoe tegendeOlim-
píadaswordt aangekeken. “Leeft
helemaal niet hier. Schrijf toch alstu-
blieft niet dat het onveilig is.”
Demeeste favela’s zijn na de

uitverkiezing als olympische stad in
sneltempo gepacificeerd,wat
betekent dat eenmilitairemacht de
straten enhuizen schoonveegde van
alleswat zij als tuig identificeerden,
en sindsdien dewijk bezet.Wat niet
betekent dat er niksmeer gebeurt en
dat er geen drugsmeerworden
verhandeld. Zezinho: “Dealers zijn
niet geïnteresseerd in toeristen,
maar loophenniet voor de voeten.
De boefjes op de stranden zijn veel
vervelender. En de politie,want die
beschermt niet,maar onderdrukt en
schiet bij hetminste.”
In 2014 schoot de politie alleen al

inRio 582 keer eenmens dood.Dit
jaar zitten ze aan twee per dag.
Favela’s zijn overal. Het huiswaar

deBelgische zeilersweken aan een
stuk verblijven, paalt aan Santa
Marta, de eerste favela die ooitwerd
gepacificeerd en eenpermanente

politiepost kreeg in het voormalige
hoofdkwartier van de drugsdealers.
“We zitten hier drie jaar, nooit iets
gemerkt.”
Rio de Janeiro is eenuiterst

complexe stad van 13miljoen
inwoners, vanwie 20 procent in een
vande 700 favela’swoont. Dat heet
microsegregatie. Grote rijkewijken
afgescheiden van armewijken
bestaanhier niet. Een straatmet aan
het ene eind driekamerflatsmet
zicht op de oceaan van éénmiljoen
euro eindigt geen kilometer verder
bergop in een favela.

Gedwongen verhuizingen
Vorigeweek zatenweophet terras
van een favelabarmetmisschienhet
mooiste uitzicht opCopacabana, op
goed300meter vanwaar volgende
weekhet beachvolleybal test event
wordt gehouden.
In het schemerdonker kwam

ineens een stel tieners uit deMata,
een idyllisch stukje regenwoud. Ze
waren gewapendmet pistolen en
kalasjnikovs en sommigen droegen
eenmasker. Zonder veel schroom
kochten ze een drankje enwat
kauwgum. Alles werd netjes
betaald. “Todo tranquilo”, stelden ze
ons gerust. “We beschermen de
buurt tegen een anderewijk.”
Een dag later volgde een zwaar

vuurgevechtmet demilitaire poli-
tie. In een andere favela even ver-
deropwerd een politieauto onder
vuur genomen. De volgende dag lag
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Vila Autódromo.”
VilaAutódromo is een platte

minifavela (doorgaans liggen die op
heuvels)waar almeer dandertig
jaar bewoners hunhuizenhebben
gebouwd in eenuithoek vanwat
vroeger een racecircuitwas ennu
stilaanhet olympisch parkwordt.
Eerstmoest VilaAutódromo
verdwijnen, tot de burgemeester zei
dat hetmocht blijven.
Leandrowas heel even opgeto-

gen: “Vervolgens kwamen ze ons
paaienmetmooie flats. Ik ben gaan
kijken. Anderhalf uur hier vandaan,
terwijlwe allemaal hier in de buurt
werken.Mijn buur is vertrokken en
zijn huis is inmiddels gesloopt. Na
enkelemaanden zag ik hem terug.
Hij had zijn nieuweflat verkocht en
was hier een beetje verder een
verdieping aanhet bouwenbovenop
het huis van zijnmoeder.”
Vila Autódromo kijkt nu aan

tegen een gigantische betonnen
muur van een paar honderdmeter.
Achter diemuur bouwtmen aan
het grootste perscentrumooit.
Tussen de huizen en boulevard
komt nog eenmuur, iets lager, want
aan de overkant van deAvenido
Salvador Allende is het olympisch
dorp verrezen.Wat zou hetmooi
zijn als ze daar na de Spelen de
favelado’s van de overkant naartoe
zouden halen.
Maar neen: de appartementen

gaan straks voor 200.000 tot 1mil-
joen euro de deur uit.

op de hoek vanmijn straat een
vrouw voor vermoord op de stoep,
met allemaal omstaanders, veel
politie en op het eerste gezicht ook
pers. Schrikken natuurlijk, maar
dát bleek danweer de verfilming
van een levensechtemoordscène
voor de plaatselijke novela, de
Braziliaanse soap.
In Rio is altijd iets te beleven.

In het promopraatje voorafgaand
aan de verkiezing luidde het nog zo:
‘De legacy van deze Spelen zal wor-
den gebruikt omhet leven van de
favelado’s te verbeteren’.
“Onzin”, beweert Alexandre

Mendes, professor recht aan de
staatsuniversiteit van Rio de
Janeiro. “De Spelen zijn gebruikt
om gedwongen verhuizingen te
legitimeren, zonder inspraak van
de inwoners, zonder een sociaal
plan. Vraag datmaar eens na in

Ineens duikt
een stel tieners op,
gewapendmet
pistolen en

kalasjnikovs. Ze kopen
een drankje

en wat kauwgum

►Opminder dan

een jaar van de Spelen

staan sommige

stadions en perscentra

nog niet eens helemaal

in de ruwbouw.

De vervuiling van

het water daarentegen

lijkt iets af te nemen.
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