
Verkiezingsdag in Lusulu. 
 

Het is 16 maart 2013, vandaag is het referendum voor de nieuwe grondwet van Zimbabwe. 

De hele week hebben we weinig werk kunnen doen hier want men was druk met de voorbereidingen. 

Spannend? 

Kort voor ons vertrek naar Zimbabwe hoorden we dat er op 16 maart een referendum zou zijn. Dat zou geen 

beletsel hoeven te zijn voor onze reis (ambassadrice) want alle partijen hebben samen de tekst van de 

grondwet geschreven, dus iedereen is vóór, behalve als je vindt dat er te weinig of verkeerde dingen in 

geregeld zijn, dan kan je tegen stemmen. Of helemaal niet stemmen, want het is toch maar een ´waardeloos 

vodje papier´ en het leger doet toch wat ze willen. Dat laatste schijnt de gedachte van veel jongeren te zijn, o.a. 

Benjamin Mloyi, de  docent Engels, die wij met zijn opleiding gesteund hebben. 

Gisteren had ik een felle discussie met hem over of je gebruik maakt van je democratische rechten en gaat 

stemmen of niet. En over of het beter had gekund gezien de huidige stand van zaken of niet. 

Ook met meneer Moyo, van de oudercommissie van de basisschool, maar voor ons nu vooral de automonteur 

die onze remmen repareert, hebben we al verschillende malen gepraat over dit referendum en de nieuwe 

grondwet. Hij is achterdochtig. Er staan wel verbeteringen in, maar in een taal die alleen juristen verstaan en 

gewone mensen niet. En dan zijn er natuurlijk ergens de kleine lettertjes. Maar hij heeft wel voor gestemd, we 

moeten vooruit. 

Bij aankomst hier vorige week was de directeur, meneer Lizwe Mudimba, niet aanwezig, weg met de 

sportgroep voor wedstrijden, maar tijdens die sportreis werd hij opgetrommeld om de verkiezingen in en rond 

Lusulu te leiden. De adjunct directeur en ‘senior docent’ waren wel wat zenuwachtig. Direct naar de politie 

gaan?  ‘Nee de politie komt wel hier. Ze willen een kopie van jullie paspoorten’. Ik weet dat en heb kopieën bij 

me. De agent verklaart diverse malen dat we veilig zijn hier, dat we niets hoeven te vrezen. Hoezo? we 

vreesden al niets, is er iets te vrezen dan? ´s Avonds bij een biertje in het dorp, worden we voorgesteld aan de 

politie commandant, meneer Ncube, en ook hij verzekert dat we de bescherming van de politie genieten.  Je 

zou er bang van worden. 

In het week end kunnen we niets doen, want Lizwe is er niet, die komt gelukkig al op maandag terug, dus dan 

kunnen we met ons werk aan de slag.  

Nee dus, want hij moet twee dagen lang intensief een 100tal mensen trainen om de stembureau´s in het 

district te bemensen. Meest leraren van onze en de basisscholen. Sommigen komen hier van 30 / 40 km 

vandaan, overnachten in een lokaal. We lenen ze de drie kampeermatrasjes die hier zijn, want velen slapen 

gewoon op de grond. 

Het betekent ook dat leraren die niet op het stembureau ingezet worden, extra werk moeten doen. Terwijl zij 

daar niet extra voor betaald worden en degenen die aan de training deelnemen en vandaag op het stembureau 

zitten wel behoorlijk extra betaald krijgen.  

Gelukkig heeft Lizwe ´s avonds wel af en toe tijd en kunnen we wat bijpraten. De nieuwe grondwet is wel een 

kleine verbetering, maar regelt nog niet alles. Maar de organisatie is gigantisch. Er worden zo´n 1000 tot 1800 

stemmers verwacht op het stembureau hier. Daartoe zitten 7 docenten, ´stem ambtenaren´, in lokaal 5 klaar 

met lijsten waarop naam en adres en ID nummer genoteerd moeten worden. En een vinger in de inktpot 

natuurlijk. In 12 uur tijd, dat is 720 minuten x 7 mensen is bijna 5000 minuten werk, dus 3 tot 5 minuten per 

stemmer. Dat kan een aardige oploop worden, denken wij.  

Na die 12 uren moeten de stem-ambtenaren tellen. Alle stembureaus van dit gebied, 14 in totaal, rapporteren 

aan Lusulu, aan Lizwe dus. Als al die rapporten binnen zijn gaat hij met de uitslag naar  de regionale hoofdstad 

Binga, 125 km hier vandaan,  om de uitslag daar samen te voegen met alle andere dorpen van dit kiesdistrict. 

Daarna gaan de uitslagen naar Bulawayo (provincie hoofdstad) en vandaar naar Harare (hoofdstad). 

Allemaal per auto, heen, maar waarschijnlijk niet terug, vreest Lizwe.  

Donderdag avond zijn alle voorbereidingen klaar, en kunnen de mensen naar hun respectieve stembureau´s 

gebracht worden. Maar de auto´s om ze weg te brengen zijn er nog niet, trouwens de stembiljetten ook niet, 

en de stembussen niet. Enkele mensen gaan toch maar vast te voet naar hun stembureau. Vrijdag morgen zijn 



de stembussen er nog niet, maar gelukkig komen ze in de loop van de middag, ´just in time´. Geen probleem 

dus. Totdat Lizwe ´s avonds bemerkt dat er geen stempotloden zijn en er dus eigenlijk nog steeds niet gestemd 

kan gaan worden, morgen. 

Zaterdag 16 maart is de dag. Om half zeven ligt er een dikke deken van mist over het land, om negen uur nog 

steeds. Van de rijen mensen die verwacht werden tussen zeven en tien uur, zie ik nog niets, maar ik kan van 

huis uit de school zelf ook nauwelijks zien. Kennelijk wil God ook niet toekijken, want de mist versluierd alles. 

Maar na tien uur krijgt Hij meer vertrouwen en openen de wolken zich, tot uiteindelijk een stralende hete dag, 

met gelukkig een koel windje, het zal later wel gaan regenen.  

Om half tien loop ik naar het dorp voor wat boodschappen, het is kalm en rustig. We hebben de hele week 

niets gezien of gehoord van enige campagne voering. Er zijn een paar mensen op het marktplein waarom heen 

de winkeltjes liggen. Meneer Sibanda is nog niet gaan stemmen, ach er gebeurt heus niets. Mensen groeten me 

gewoon, net als anders, er is geen enkel element van spanning. 

Met meneer Moyo ben ik de auto aan het repareren, om elf uur maken we een kleine testrit. We komen langs 

het stembureau, er zit een politieman voor de deur onder een boom te suffen, hij groet joviaal, we zien één of 

twee mensen lopen. Buiten de poort staan vijf mensen te praten, net als altijd, het is een soort hangplek. Als 

we na een half uurtje terug komen, nog steeds dezelfde rust. 

Alec komt ons even groeten, we vragen of het druk is bij het stembureau. Ja zegt hij, hij heeft wel 30 minuten 

moeten wachten. Ik snap echt niet waarop, want ik heb bijna niemand gezien. We zien ook geen mensen over 

het pad komen en gaan. 

Ik ben nu vooral benieuwd hoeveel mensen er straks aan het eind van de dag gestemd hebben, dat is eigenlijk 

een grotere vraag dan hoe ze gestemd hebben. Die grondwet is inderdaad toch al wel geregeld. 

Straks, in juli, als er presidentsverkiezingen zijn, dan wordt het spannend, dan wordt het vast weer knokken, 

dan gaat het over tegenstellingen, over macht en onderdrukking. Dan zouden we hier niet moeten willen 

wezen, zegt men. Maar stilletjes is er ook hoop dat het weer rustig zou kunnen verlopen. `Meneer Mugabe 

roept vanaf de berg ´Geen knokpartijen´,  maar onderaan de berg geeft hij opdracht er op los te slaan`, zegt 

meneer Moyo. De angst zit er in elk geval goed in, na de rampzalige verkiezingen van 2008. 

 

Zondag hangt er een papier aan de deur van het stemlokaal, lokaal 5. Er zijn in Lusulu ongeveer 350 stemmers 

op komen dagen, zo’n 20%. In Nakaluba was de opkomst met bijna 600 stemmers ongeveer 60%. Ik zie ook 

weinig mensen met een rode vinger, van de inktpot waarin je je pink moest dopen om te stemmen. De uitslag 

in dit gebied is zo’n 90% vóór de grondwet, 5% tegen en 5% ongeldig. ’t Was te verwachten. 

 

Later hoor ik dat het overal erg rustig is geweest. Natuurlijk is er geharrewar over het opkomstpercentage. 

Natuurlijk is er hier en daar een boze kop in een krant dat de soldaten gedwongen zijn om te gaan stemmen. Of 

dat de som van ‘vóór + tegen + ongeldig’ groter is dan het aantal uitgebrachte stemmen. Maar de 

toezichthouders van de SADEC zijn tevreden. De grondwet is aangenomen, met een grote meerderheid van een 

minderheid die is gaan stemmen.  

 

Iedereen heeft het over de parlements- en presidentsverkiezingen die nu gaan volgen. Wanneer? Daarover zijn 

net zo veel meningen als stemgerechtigden. Over één ding is iedereen het eens: “We hopen dat het net zo 

rustig zal verlopen als met dit referendum”. Maar overal klinkt ook door: ‘je hoopt wat niet verwacht wordt’.  

 
René Huigens, Lusulu Zimbabwe, maart 2013. 

 


