
“Vandaag heb ik voor het eerst vrij gestemd” – Senzo Dlamini (46), augustus 2016 

22 jaar democratie in Zuid-Afrika (ZA), en nu pas 

voor het eerst vrije verkiezingen? Ja, in 

Nkunyane! Senzo leeft in een achtergebleven 

deel in ZA waar verandering en vooruitgang met 

scepsis bekeken worden. Zo ook politieke 

verandering. Jarenlang is er in Nkunyane slechts 

één politieke partij geweest die de dienst 

uitmaakte. Iedereen stemde erop. En wee de 

gebeente als je het waagt anders te stemmen! 

Ze komen er achter, de toverdokter zou je 

uitsnuiven, je zou als ‘mthakathi’ (magiër van duistere krachten) worden aangewezen, en misschien 

wel vermoord, of in het beste geval: weggepest worden. Verschillen worden hier met de hand of 

met de AK-47 uitgevochten. Je past wel op, gewoon netjes in de rij lopen! 

Ziedaar het oude scenario in Nkunyane. Maar 

hoe anders loopt het anno 2016! Niet langer 1 

stalletje van 1 partij, maar 3 stalletjes van 3 

partijen. Er zijn wel meer partijen die aan de 

gemeenteraadsverkiezingen meedoen, maar 

Nkunyane is zo onbekend, veel partijen weten 

het niet eens te liggen. Maar toch: je kunt 

opeens kiezen, uit 3 partijen maar liefst! 

Geweldig. Ook Senzo gaat stemmen. Hij 

maakt er geen geheim van waar zijn stem 

naar toe gaat. Niet langer. En nadat hij zijn 

‘kruisie getrokken’ heeft stapt’ie zelfbewust en breed glimlachend op me af. Het is alsof de eerste 

woorden van Nelson Mandela nadat hij in 1990 uit de gevangenis kwam, op zijn gezicht geschreven 

staan: Free At Last, eindelijk vrij! 

Juist Senzo’s partij, het ANC, krijgt er flink van langs in deze verkiezingen. Volgens Jacob Zuma, leider 

van de partij en president van ZA, zou de partij ‘regeren tot de wederkomst van Jezus’. Dat is wat 

minder lang geworden. Met name in de grote steden krijgt de regerende partij ongenadige klappen.  

In ZA moeten er nu coalities worden gevormd! Een onbekend fenomeen. In de Apartheidstijd werd 

de dienst uitgemaakt door 1 partij, de Nasionale Party, na 1994 maakte het ANC de dienst uit. Niet 

langer dus. Goed voor de democratie dat leren omgaan met (partij)verschillen. Tegelijk een 

onbekend pad. En daarvoor wil ik jullie gebed vragen. 

  



Gebedspunten 

1. Dank voor de rustig verlopen verkiezingen. In het verleden liepen meningsverschillen bijna 

uit op stamgevechten, maar ook op 

locaal niveau sijpelen anno 2016 

democratische waarden door. God zij 

dank! 

 

2. Bid voor een geestelijke houding bij 

onze overheid. “Wij zullen regeren 

totdat Jezus komt” is natuurlijk een 

hoogmoedige uitspraak, maar aan de 

andere kant: er is bij die overheid een 

geestelijk besef. Laat dat besef 

regeringsleiders (ook op gemeenteraadsniveau) inspireren tot echt dienend leiderschap, in 

de voetstappen van Hem die niet kwam om gediend te worden (zoals zoveel koningen en 

presidenten), maar om te dienen. 

 

3. Compromissen – als je zolang met absolute macht hebt geleefd en 1 partij het voor het 

zeggen had, dan is sluiten van compromissen bijna het begin van een nieuw hoofdstuk in ZA. 

Hiervoor is wijsheid nodig. “Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder 

voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven” (Jak.1:5) 

 

4. Nog altijd kampen we in Nqutu met extreme droogte. Water komt niet meer uit de kraan, 

maar alleen bij distributiepunten. 

Blijf met ons bidden voor verlichting 

voor mens en dier. 

 

Een hartelijke groet vanuit Zuid-

Afrika! Tjeerd Baron 

 


