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Een beetje ongemak-
kelijk schuift An-
dré Nobre heen en
weer op zijn stoel.
Een revolver en een

pistool achter je broekband
zitten blijkbaar niet heel
comfortabel. Toch heeft de
Braziliaan zijn wapens het
liefst bij zich. „Vorige week
was ik onderweg naar de
schietclub. Ik stond te
wachten voor een stoplicht
en zag in mijn achteruitkijk-
spiegel twee verdachte figu-
ren aankomen. Ik heb mijn
raampje opengedraaid en
mijn pistool naar buiten ge-
stoken. Nou, toen renden ze
snel weg.”

André is lid van schiet-
club 1911 in São Paulo. Vrij-
wel alle leden van deze club
stemmen zondag op Jair
Bolsonaro. Eigenaar Le-
onardo Melo legt uit waar-
om: „Brazilië is net een
slecht opgevoed kind. We
hebben een vader nodig die
ons een draai om de oren
geeft en ons op het juiste
spoor zet.”

Bolsonaro moet die rol
van autoritaire vader straks
gaan vervullen. Hij wil on-
der meer de politie de vrije
hand te geven om crimine-
len dood te schieten en mili-
tairen laten patrouilleren
op straat. Zogeheten ’goede

burgers’ moeten het recht
krijgen om zich te bewape-
nen.

Zijn aanhangers zeggen
dat de harde aanpak nood-
zakelijk is om de problemen
in het land op te lossen: de
gigantische corruptie, de
economische crisis en de
welig tierende criminaliteit.
Ruim 63.000 mensen wer-
den vorig jaar vermoord.

Veertig procent van de Bra-
zilianen is wel eens overval-
len.

Dat Bolsonaro pleit voor
een versoepeling van de
strenge wapenwet juichen
de leden van schietclub 1911

dan ook toe. Want André
mag als sportschutter dan al
jaren een wapenvergunning
hebben, hij mag zijn wapen
nu alleen op de route tussen
zijn huis en de schietclub bij
zich dragen. Hij werd al
twee keer overvallen en is
ervan overtuigd dat hij met
zijn wapen had kunnen
voorkomen dat zijn auto en
motor werden meegeno-
men.

Toch vindt hij niet dat ie-
dereen zomaar een wapen
moet kunnen kopen. Net als
Bolsonaro heeft hij het con-
stant over ’goede burgers’.
Alleen zij moeten makkelij-
ker aan een wapen kunnen
komen. „De politie kan nou
eenmaal niet overal zijn. Als
’goede burgers’ hun bezit-
tingen, huis en leven kun-
nen verdedigen, dan kun-
nen zij als assistent van de
politie optreden.”

Maar critici zijn bang
voor wildwesttaferelen in
het nu al zo gewelddadige
land. Verkeersruzies zou-
den straks kunnen uitmon-
den in bloedbaden. Huise-
lijk geweld zal volgens hen
nog vaker dodelijk aflopen.
En kinderen kunnen per on-
geluk de wapens van hun
ouders in handen krijgen,
met alle gevolgen van dien.

Zijn tegenstanders zien

Bolsonaro’s autoritaire trek-
jes dan ook juist als een
schrikbeeld. Presidents-
kandidaat Fernando Had-
dad van de linkse Arbeiders-
partij, tegen wie Bolsonaro
het morgen opneemt,
noemt hem zelfs een fascist.
Omdat Bolsonaro voorstan-
der is van marteling en mili-
taire dictaturen bewondert:
„Hij heeft een folteraar als
zijn idool. Voor mij is dit fas-
cisme.”

Grondwet
Bolsonaro’s aanhangers

zijn juist bang dat Haddad
Brazilië zal veranderen in
een communistische hel.
Tijdens een verkiezingsrally
in de staat Acre riep Bolso-
naro op om het linkse tuig
van de Arbeiderspartij daar
neer te schieten. Maar vol-
gens André zijn die woor-
den uit de context gehaald.
Hij ziet geen enkel pro-
bleem in de uitspraken van
de omstreden kandidaat.
„De grondwet staat toch
niet toe dat hij doet waar
veel mensen bang voor
zijn.”

Ook Leonardo, de eige-
naar van de schietclub,
vindt de ophef over Bolso-
naro overdreven. „Brazilië
zal alleen een slechter land
worden voor criminelen.”

’Brazilië is net
een slecht

opgevoed kind’

Door zijn aanhangers wordt hij nu al ’legende’ genoemd. De Braziliaanse presidents-
kandidaat Jair Bolsonaro is de torenhoge favoriet bij de verkiezingen morgen. De
extreemrechtse populist wil de golf van geweld in het Zuid-Amerikaanse land kei-
hard aanpakken. En dat levert hem veel stemmen op.
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Jair Bolsonaro favoriet voor het
presidentschap. 
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Fernando Haddad, de kandidaat
van de Arbeiderspartij, noemt
Bolsanaro ’een facist’. 
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BOLSONARO TORENHOOG FAVORIET IN PRESIDENTSRACE

Een enorme menigte heeft
zich op de Copacabana in
Rio de Janeiro verzameld
om Jair Bolsonaro te
steunen.
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