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Amin: de laatste resten
Oeganda heeft zijn verleden afgeschud. Van de
wrede dictator Idi Amin zijn nauwelijks nog sporen te
vinden in dit arme en prachtige land.
tekst en foto’s MARIANNE LAMERS
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Fort Portal is de uitvalsbasis voor prachtige wandelingen door het Rwenzori-gebergte, verscheidene wildparken, watervallen en tientallen vulkaanmeren.
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a natuurlijk heeft hij hem gezien.
Boda-boda-chauffeur
Alfred Lukwago (24), die met
zijn brommertaxi klanten vervoert door de drukke straten
van Kampala, lacht en kijkt verbaasd. Wie heeft The Last King of
Scotland nou niet gezien?
De Hollywoodverfilming uit 2007
over de wrede daden van dictator
Idi Amin is vooral populair onder
jongeren, vertelt Lukwago. Hij heeft
hoofdpersoon Forest Whitaker zelfs
nog zien rondlopen toen de filmploeg met zijn opnames bezig was
in Kampala, de 1,2 miljoen inwoners
tellende Oegandese hoofdstad.

Op de vraag of er nog iets te zien is
van de jaren zeventig waarin Amin,
alias de Butcher of Africa, zijn
schrikbewind voerde, klinkt een resoluut nee. “Ons verleden zit in ons
hoofd, dat vind je niet op straat,”
lacht Lukwago. Om zijn klant toch
nog een beetje terwille te zijn, rijdt
de boda-boda-chauffeur een rondje
om het super-de-luxe Serena Hotel,
waar voorheen het Nile Mansions
Hotel stond, waar Amin veel van
zijn slachtoffers martelde, meestal
tot de dood erop volgde.
Het gigantische zalmkleurige vijfsterrenhotel wordt nu omgeven
door een kilometerslange omhei-

ning met gewapende beveiligingsbeambten aan de poort. Alleen de
grijze, uit beton opgetrokken conferentiezaal die eraan vastzit, stamt
nog uit de tijd dat Amin er praktijk
hield. De rest blijkt al een aantal
jaar geleden met de grond gelijkgemaakt te zijn.
Ook in het Uganda Museum is
geen spoor te vinden van de wrede
presidenten die decennialang de
dienst uitmaakten in het MiddenAfrikaanse land. Hetzelfde geldt
voor het koloniale Britse verleden
en ook de onafhankelijkheid in 1962
staat nergens genoemd. Wel wordt
uitgebreid verslag gedaan van het

stenen tijdperk, de verscheidenheid aan traditionele Oegandese instrumenten en de manier waarop de
malariamug het beste te bestrijden
is.
De mevrouw achter de kassa reageert verontwaardigd op de vraag
waarom er niets te zien is van Oeganda’s recentere geschiedenis. Ze
verwijst de bezoeker naar de drie
souvenirshops die het museum telt:
daar liggen stapels ansichtkaarten
met daarop een rijkelijk gedecoreerde, breeduit lachende Amin. Ook
staat er een handvol boeken over
Amin en Milton Obote, de regeringsleider die Amin voorging en weer

opvolgde, om in 1986 plaats te maken voor de huidige president Yoweri Museveni. Hij bracht Oeganda
uiteindelijk relatieve stabiliteit en
economische groei.
Terug dan maar, het kolkende verkeer van Kampala in. Spitsuur blijkt
hier een ruim begrip te zijn, met het
grootste verschil misschien dat het
’s morgens en aan het eind van de
middag niet meer stapvoets gaat,
maar tot totale stilstand komt. De
minibusjes, hét vervoermiddel van
de meeste Oegandezen, vullen de
stoffige, hete straten van de binnenstad. In ellenlange rijen staan ze elkaar toeterend naar het leven.

