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Die wêreld is vandag ’n beter plek as ooit 
tevore en dit gaan finansieel sommer baie 

beter met ons as destyds met ons grootjies …  
die gemiddelde mens is vandag 18 maal meer welvarend as in 

die jaar 1800. Ons moet dié positiewe nuus glo en omhels.
DEUR HEIN KRUGER

Ons kán ’n wêreld met 
oorvloed vir almal bou.

As jy nuus in die hoofstroom- en sosiale media lees, 
luister en kyk, sal jy waarskynlik dink dinge in die wêreld 
boer al hoe meer agteruit. Maar die verskil tussen die 
slegte nuus in die nuusmedia en die teenoorgestelde 
storie dat dit al hoe beter met al hoe meer mense gaan, 
is dat laasgenoemde deur wetenskaplik nagevorste data 
gerugsteun word.

Diamandis en Kotler sê slim, gedrewe vindingrykes het 
deur die geskiedenis heen met wetenskap en tegnologie 
sekere dinge wat eers skaars was oorvloedig en meer 
toeganklik vir die breë bevolking gemaak. Dis nie 
eintlik ’n kwessie van skaarsheid nie, maar eerder van 
toeganklikheid, sê hulle.

Die tempo waarin dit gebeur, staan bekend as Moore 
se wet, wat beteken dat rekenaars sedert 1958 elke 
twee jaar dubbel so kragtig geword het teen die helfte 
van die koste. Dit het tot die eksponensiële kurwe 
van ontwikkeling gelei en meegebring dat talle ander 
tegnologieë wat deur rekenaars gerugsteun word, 
terselfdertyd ’n eksponensiële kurwe van ontwikkeling 
begin bereik. Dit vind dus nie net in die rekenaarwêreld 
plaas nie, maar ook in geneeskunde, 
voedselvervaardiging, watersuiwering 
en -verskaffing, energie-opwekking en 
-verskaffing, vervoer, kommunikasie,  
inligting en vervaardiging … die velde  
is allesomvattend.

Dit lei daarom nie net tot ’n beter wêreld 
wat menslike lewensverwagting en -gehalte 
betref nie, maar tot ’n groener planeet 
waarvan die agteruitgang omgeswaai kan 
word. En die tendens op lang termyn bewys 
dat dit beter word.

Singularity se navorsing het al vier 
jaar gelede bewys dat Suid-Afrika die 
natuurlike vermoë het om onmiddellik 
sy huidige verouderde, vuil steenkool-
kragopwekkingstegnologie vir natuurlike son-, 
wind- en waterkragtegnologie te verruil wat 
nie net die natuur en lewensgehalte van mens 
en dier sal verbeter nie, maar terselfdertyd 
betroubaarder en goedkoper sal wees om  
te verskaf en onderhou. 

Lande soos Duitsland en die Verenigde 
Koninkryk wat nie eens die helfte van Suid-
Afrika se natuurlike hulpbronne het nie, het 
dit reeds gedoen.

In November 2017 is ek opgewonde deur 
my veel jonger, intelligenter en beter 
akademies gekwalifiseerde kollegas versoek 
om ’n internasionale konferensie oor twee 

dae by Kyalami in Johannesburg by te woon.  
Nadat ek die lywige agenda bestudeer het, het  
ek besef dat die inhoud ver bo my vuurmaakplek 
was, maar wel in my jonger, akademiese kollegas 
se ondervinding- en studieveld geval het. 

Op my vraag waarom hulle dit nie bywoon 
nie, het hulle bekaf opgemerk dat hulle graag 
sou wou, maar dat die uitnodiging net aan 
uitvoerende maatskappyhoofde gerig was. Hulle 
het egter daarop aangedring dat ek gaan, want  

dit was die enigste manier hoe hulle toegang  
tot die inhoud sou kon kry!

Ek het langtand die verkeer na Kyalami 
aangedurf, maar daardie aand opgewonde 
teruggekeer huis toe en my vrou en kollegas  
laat weet dat ek soos ’n nuwe mens voel en nie 
kan wag om die volgende dag se verrigtinge  
by te woon nie.

Dit was een van Singularity University van 
Kalifornië se jaarlikse konferensies wat hulle 
wêreldwyd in verskeie stede aanbied en die 
tweede jaar in Suid-Afrika. Die saal was stamp-
vol met 2 000 mense van wie meer as die helfte 
die vorige jaar se konferensie bygewoon het.  

Dit gaan 
eintlik 
BaIe 

goed
 met ons

Teen 20:00 was die saal nog net so vol soos 
09:00 daardie oggend!

Top-akademici uit verskeie studievelde van 
oor die wêreld heen het in uitstekende lesings 
dieselfde opwindende navorsingsdata met ons 
gedeel, naamlik dat daar nog nooit voorheen 
so ’n groot persentasie van die wêreld-
bevolking was met wie dit in alle daaglikse 
lewenservaring so goed gaan soos nou nie.

Die navorsing was empiries, oortuigend en 
deurlopend, maar ook versnellend en gegrond 
op honderde jare se beskikbare, wetenskaplik 
geverifieerde data. Dit beteken dus dat dit 
eksponensieel met al hoe meer mense nog 
beter gaan.

Sedertdien volg ek Singularity University se 
navorsing en publikasies geesdriftig en versprei 
dit so wyd as wat ek kan. Die beginsel daarvan 
is dat indien innoverende baanbrekers wêreld-
wyd die kragte van eksponensieel groeiende 
tegnologieë saamsnoer, ons in ons leeftyd op-
lossings vir ons grootste uitdagings kan vind  
en ’n wêreld met oorvloed vir almal kan bou.

In hul boek, Abundance: The Future is 
Beter Than You Think, skryf Steven Kotler 
en Peter Diamandis van Singularity dat 
die wêreldbevolking se geletterdheid van 
32% 100 jaar gelede tot die huidige 85% 
toegeneem het. Die wêreld het 100 jaar 
gelede 16 demokrasieë gehad; vandag is daar 
123. Die lewensverwagting van mense in die 
ontwikkelde wêreld het van 51 tot 81 jaar 
gestyg. En die aantal mense wat in armoede 

leef, het van 82% tot net 9% 
gedaal – armoede is hier gelyk 
aan die inflasie-aangepaste 
ekwivalent van lewenskoste  
van $1,90 per dag.
• Klik op https://www.

diamandis.com/data?p=data vir 
meer besonderhede oor hoeveel 
beter mense tans wêreldwyd 
daaraan toe is as 100 jaar gelede.
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MAAR WAT VAN DIE EKONOMIE?
In Maart vanjaar ontmoet ek vir Johan Fourie, 
hoogleraar in ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch. 
Hy noem homself ’n ekonomiese historikus en sê presies 
dieselfde as die tegnoloë waarna ek verwys het, maar oor 
die ekonomie! Dis ook geen wonder nie, want sonder 
tegnologie sou daar nie ’n ekonomie gewees het nie.

Nog nooit, sê hy in sy boek Our Long Walk To 
Economic Freedom: Lessons from 100 000 years of human 
history, het dit in die geskiedenis van die mensdom 
ekonomies so goed gegaan met die meeste mense ter 
wêreld soos nou nie. Daar was volgens hom nog nooit, 
selfs te midde van ’n pandemie, ’n beter tyd om gebore 
te word as nou nie.

Fourie sê die goeie nuus is ekonomiese geskiedenis 
bewys bouers eerder as boewe is uiteindelik welvarend. 
Oor die afgelope twee eeue is die empiriese bewyse 
ongetwyfeld dat ekonomiese vryheid, die vermoë van 
elke mens om te werk, produseer, verbruik en belê op die 
manier wat hy of sy wil, eksponensieel toegeneem het. 

Uiteraard was die welvaart nie oral ewe veel nie, 
sê hy. In baie lande in Afrika waar die vryheid tot 
dusver onderdruk was, was mense byvoorbeeld minder 
welvarend as op plekke waar ekonomiese vryheid vrye 
teuels gehad en tot onmeetbare welvaart gelei het. Maar 
die gemiddelde mens is steeds vandag 18 maal meer 
welvarend as dié in die jaar 1800.

Waar Diamandis praat oor die 
moontlikheid om skaars middele 
vir basiese menslike behoeftes 
in oorvloed deur innoverende 
baanbrekers beskikbaar te stel, 
praat Fourie in dieselfde trant  
dat dit moontlik is om welvaart  
te vermenigvuldig eerder as om  
dit in kleiner wordende stukkies  
te verdeel.

Hoe en waarom hierdie ongelooflike toename in 
menslike welvaart gebeur het en waarom dit op sommige 
plekke stadiger as op ander plaasgevind het, is die tema 
van sy boek en navorsing, sê Fourie. 
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Fourie gebruik ’n vergelyking 
tussen die bordspeletjies 
Monopoly en Settlers 
of Catan om mense se 
verskillende opvattings 
van die verspreiding en 
vermeerdering van welvaart 
te verduidelik. 

Hy stel voor dat mense 
deur spel geleer kan word 
dat jy nie welvarend hoef te 
word deur iemand anders 
se welvaart af te vat en dié 
persoon sodoende te verarm 
nie. Dié metode is in elk 
geval nie standhoudend nie. 
Dit is egter volgens hom die 
uiteinde van Monopoly waar 
daar beperkte hulpbronne 
is en net een welvarende 
wenner kan wees teenoor  
die ander spelers wat nie 
veel het nie. 

Daarteenoor stel hy die 
voorbeeld van die spel 
Settlers of Catan. Hierdie 
speletjie eindig met ’n 
wenner wat ’n sekere hoe-
veelheid welvaart bereik.  
Die verskil is egter dat elkeen 
van die ander spelers ook 
noemenswaardige welvaart 
opgebou het, net nie soveel 
soos die wenner nie.

Die wêreld bestaan uit 
twee soorte mense, skryf 

Fourie. Die een groep glo 
net die sterkste, slimste of 
gelukkigste sal oorleef. Vir 
hulle is daar net wenners en 
verloorders. As ek wil wen, 
moet jy verloor, glo hulle.

Die ander groep glo 
iemand anders kan ook 
welvarend word terwyl ek 
welvarend is. Hierdie groep 
kan selfs glo as ek wel-
varend wil wees, moet jy 
welvarend wees.

Ongelukkig word mense 
daagliks so gebombardeer 
deur negatiewe ekonomiese 
nuus oor ultra-rykes en 
ultra-armes, skuld, werk-
verliese en bedrog dat hul 
beeld skeefgetrek word. 
Daarbenewens is daar 
ook ’n tekortkoming in 
opvoedkundige leerplanne 
waar ekonomiese geskie-
denis bykans verdwyn het 
en ekonomiese kursusse 
op modelle en tegniese 
instrumente fokus.

’n Fokus op menslike 
vooruitgang deur die 
eeue op alle gebiede sal 
hierdie skeefgetrekte beeld 
verander, maar dan moet 
mense besluit presies waarop 
hulle wil fokus: Monopoly of 
Settlers of Catan. B

besoek ook
● www.leapstellenbosch.

org.za vir die jongste 
navorsing oor Afrika se 

ekonomiese geskiedenis.

● www.ourworldindata.org 
vir gratis data, grafieke  

en kaarte

● www.ourlongwalk.org  
vir gratis opleidings-
materiaal, grafieke en 
aanbiedingsmateriaal.

Ekonomiese vryheid 
het die afgelope twee 
eeue eksponensieel 

toegeneem.

Mense moet geleer 
word dat jy nie 

iemand anders se 
welvaart hoef af te 

vat om self welvarend 
te word nie.

➤

LEER DEUR SpEL

Daarom het hy tot 100 000 jaar in die geskiedenis 
teruggegaan en die boek in 34 hoofstukke of lesings 
ingedeel. Maar dit is geskryf vanuit ’n onbeskaamd Suid-
Afrikaanse en Afrika-perspektief, want hy glo deur uit  

die geskiedenis te leer, kan ’n mens 
die toekoms verbeter.

Waar die gemiddelde wêreld-
burger 18 maal meer welvarend 
as sy grootjie van 1800 is, is die 
gemiddelde Afrikaan maar net ses 
keer meer welvarend. 

Hoewel Afrikane steeds welva-
render is as hul voorouers, is daar 
volgens Fourie heelwat ruimte  
vir verbetering.  

Nog ’n rede vir die verwaarlosing van Afrika se ekono-
miese geskiedenis teenoor die res van die wêreld, is omdat 
dit swak deur die wêreld verstaan word. Hy hoop hierdie 
boek sal dit verbeter.

Die Settlers 
of Catan- 
bordspeletjie.

Hein Kruger is sedert 2000 die stigter, Besturende Direkteur en Beleggingshoof van 
Kruger Internasionaal. Hy was voorheen ’n joernalis en stadsraadslid, en het 28 jaar se 
ondervinding in finansiële markte, spesialisbeleggingsvelde en eiendomsontwikkeling by 
talle beleggingsmaatskappye op die JSE opgedoen. Hy en sy span bestuur hul kliënte se  
geld presies soos hul eie. Meer inligting: www.krugerinternasionaal.co.za
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