De inspiratie van Zuid‐Afrika
Het concept ‘Corporate Catalyst’ put zijn inspiratie uit het proces van onderhandelingen, dat in Zuid‐
Afrika in de periode van 1990 tot 1994 de overgang van apartheid naar democratie heeft weten te
bewerkstelligen.
Het waren onderhandelingen tussen vijanden: het African National Congres (ANC) en de Nationale
Partij. Dit vermogen van Zuid‐Afrika blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie, ook nu achter het
hoofdstuk Zuid‐Afrika, dat in 1996 begon in maart 2009 een punt is gezet.
De ontmoeting met Zuid‐Afrika vond plaats op zondag 4 februari 1996. Vroeg in de ochtend was ik
aangekomen op de internationale luchthaven (toen nog Jan Smuts, later een paar jaar Johannesburg
International Airport, nu Oliver Thambo geheten). Een taxi had me naar het Balalaika hotel gebracht.
Kende niemand in Zuid‐Afrika, had er geen enkele afspraak maar wel 2 vragen, die in de weken
daarna alle deuren bleken te kunnen openen:
•
•

Waarom is er in dit land zo weinig venture capital?
Wat zou venture capital aan de ontwikkeling van dit land kunnen bijdragen?

De antwoorden op deze vragen zouden mijn inzicht in Zuid‐Afrika verrijken. Per toeval leerde ik
echter die zondag iets wat minstens zo belangrijk is. De vorige avond had het Zuid‐Afrikaanse voetbal
elftal Bafana Bafana de Afrikaanse voetbalcup gewonnen. Deze overwinning had geleid tot een
spontaan nationaal feest. In de straten van Soweto vierden zwarten samen met blanken de
overwinning. Dit ontdekte ik met het kopen van mijn zondagskranten om me voor te bereiden op de
volgende dag. In de loop van de dag gaf de TV een vollediger beeld. Ook andere wereldberoemde
sportbeelden werden getoond.
In 1995 had Zuid‐Afrika thuis de wordlcup rugby gewonnen. De beelden van deze world rugby tonen
Nelson Mandela in Springbok shirt en cap in de middencirkel pratend met Francois Pienaar, de
aanvoerder van het Zuid‐Afrikaanse wereldcup team. Mandela bedankt Pienaar voor wat hij had
gedaan voor Zuid‐Afrika. Pienaar, op zijn beurt, bedankte Mandela voor wat hij gedaan had voor
Zuid‐Afrika. Deze zondag trok me direct naar de kern van het proces van fundamentele verandering
waar Zuid‐Afrika sinds 1990 aan begonnen was en alle tegenstrijdigheden die in dat proces
overbrugd dienden te gaan worden. Zo voelde ik me direct thuis in Zuid‐Afrika.
Dit in 1996 gestarte proces heeft geduurd tot december 2007, toen het Polokwane ANC congres
Jacob Zuma koos als de politieke leider van het ANC. Een grote verschuiving van het politieke
landschap werd zo bezegeld en heeft in maart 2009 gleid tot het zetten van een punt achter dit
eerste hoofdstuk Zuid‐Afrika.
De inspiratie is echter gebleven.
Dus behoort een tweede hoofdstuk Zuid‐Afrika tot de ambities.

