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‘Whenever you have an efficient government, you have a dictatorship’ 

Harry S. Truman  
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1. Voorwoord 

Graag willen wij een aantal mensen bedanken voor hun medewerking aan ons onderzoek. Natuurlijk 

onze ouders, omdat zij moesten leven met een kind dat er een nogal vreemd nachtritme op nahield. 

Ania, Robert, Wim en Willemijn: bedankt! Ook willen wij Robin Risselda bedanken voor zijn hulp bij 

het doorgronden van het geweldige maar o zo ingewikkelde SPSS. Verder willen we Roel von 

Meijenfeldt bedanken, omdat hij ons heeft doen inzien dat we dit onderzoek echt heel graag wilden 

doen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Ruut Veenhoven: zonder hem zou ons onderzoek 

onmogelijk zijn geweest. Zijn database is ons erg waardevol gebleken en ook zijn adviezen waren 

bijzonder nuttig. Maar natuurlijk gaat onze ‘meeste dank’ uit naar Koen Schaap, onze afdelingsleider 

en begeleider. Hij heeft meerdere malen geadviseerd ons onderzoek wat in te perken, maar dit is 

hem niet echt gelukt. Dit is waarschijnlijk redelijk frustrerend geweest, en daarom zijn wij hem erg 

dankbaar dat hij ons toch tot op het einde heel goed geholpen heeft met ons onderzoek. Als we 

kopje onder dreigden te gaan heeft hij er voor gezorgd dat we toch nog nét boven water bleven. 

Bedankt!  
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2.  Introductie 

Absolute macht, de droom van elke president. Alles regelen zoals jij het wilt; geen langzame 

bureaucratische systemen of 1e kamers waarmee je rekening moet houden, geen 2e kamer waar je 

bij elk wissewasje moet komen opdraven,  geen tijd verspillen aan verkiezingscampagnes, maar je 

puur storten op je belangrijkste taak: het regeren van het land. Het klinkt ideaal en bestaat al 

eeuwenlang: de dictatuur. Het westerse idee van een dictatuur is dat er geen vrijheid is, incapabele 

leiders zijn en dat het volk er doodongelukkig is. 

Deze beeldvorming lijkt te worden beïnvloedt door de recente gebeurtenissen in de Arabische 

Wereld. Tijdens het schrijven van ons profielwerkstuk vonden diverse revoluties plaats: de 

Tunesische en Egyptische revoluties zijn geslaagd, en van die in Libië is op dit moment de uitkomst 

nog onzeker. Wel is duidelijk dat het in alle drie de gevallen om een democratische revolutie gaat: 

het volk (of een groot deel van het volk) wil een democratie, in plaats van de voormalige dictatuur. 

Blijkbaar hebben bepaalde groepen mensen dus behoefte aan een democratische regering. Onze 

beeldvorming wordt echter ook beïnvloedt door andere recente gebeurtenissen. Onder Saddam 

Hoessein was Irak een redelijk stabiel land waar veel mensen een bepaalde mate van 

bestaanszekerheid hadden. De verschillende bevolkingsgroepen leefden naast elkaar, en tolereerden 

elkaar. Na de Amerikaanse inval werd er democratie gebracht. De levenstandaard van de Irakezen 

lijkt ernstig omlaag te zijn gegaan. Dagelijks wordt het land opgeschrikt door aanslagen omdat de 

verschillende bevolkingsgroepen elkaar niet kunnen luchten of zien. Hoewel wij bepaalde methoden 

van Saddam Hoessein zeker niet goedkeuren, lijkt Irak dus (nog)misschien beter af te zijn geweest 

onder een dictatoriaal bewind. Toch blijft ‘het Westen’ andere landen democratie opdringen: net als 

Irak tracht men nu Afghanistan te democratiseren. 

Tekenend voor dit westerse beeld was voor ons het gesprek dat wij hadden met de directeur van het 

Nederland Instituut voor Meerpartijendemocratie, Roel von Meijenfeldt1. Hij benadert democratie 

als een doel op zich. Wij zijn van mening dat de staatsvorm nooit het doel mag zijn: het volk moet 

centraal staan. 

Wij hebben besloten de voordelen van een dictatuur te onderzoeken, omdat we afwillen van het 

idee dat democratie helemaal goed is en er geen alternatieven zijn. Wij vinden dat er in ieder geval 

serieus moet worden gekeken naar een andere staatsvorm dan democratie, omdat deze in bepaalde 

gevallen misschien wel beter is. We hadden ervoor kunnen kiezen ons onderzoek specifiek toe te 

spitsen op één land, bijvoorbeeld Egypte of Irak. Wij hebben er echter voor gekozen om het 

onderzoek algemener te houden, omdat dit naar onze mening meer praktisch nut heeft. Wij vinden 

het belangrijker om van álle landen in een bepaalde situatie te kunnen zeggen of ze meer gebaat zijn 

bij een dictatuur dan een democratie, dan dit van één land te ontdekken. 

  

                                                           
1
 Interview met Roel von Meijenfeldt, directeur NIMD (Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie), 2 

december 2010. 
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Tijdens dit onderzoek is ons opgevallen dat er erg weinig onderzoek is gedaan naar de voordelen van 

een dictatuur. Er bestaan talloze theoretische beschouwingen, maar geen enkel onderzoek 

behandelt de praktijk. Dit onderzoek heeft ons voor moeilijke keuzes gesteld. Aan de ene kant is er 

een overvloed aan informatie over financiële statistieken als het BBP, terwijl er nauwelijks informatie 

te vinden is over sociale zekerheid en geluk. We hebben geprobeerd onze informatie zo veel mogelijk 

bij instanties als de Verenigde Naties en de Wereldbank vandaan te halen, zodat ons onderzoek niet 

onderuit kan worden gehaald wegens betrouwbaarheidsproblemen. 

Uiteindelijk denken we dat we ons onderzoek genoeg ingekaderd hebben met behulp van de 

volgende hoofdvraag en deelvragen: 

Hoofdvraag: 

In welke gevallen is de ontwikkeling van een land meer gebaat bij een dictatuur dan bij een 

democratie? 

Deelvragen: 

Begripsvragen: 

 Wat is ontwikkeling? 

 Wat is een democratie? 

 Wat is een dictatuur? 

Onderzoeksvragen: 

 Welke stadia van ontwikkeling zijn er? 

 Welke factoren hebben de meeste invloed op de ontwikkeling van een land? 

 In welke mate is een factor van belang in een ontwikkelingsstadium? 

 Is een dictatuur te verkiezen boven een democratie in ontwikkelingsstadium 1, 2, 3, etc.? 

Wij hebben dit onderzoek gedaan in het kader van de vakken maatschappijleer en economie. 

  



 

 
8 

3. Hypothese 

Onze hoofdvraag is: In welke gevallen is de ontwikkeling van een land meer gebaat bij een dictatuur 

dan bij een democratie? 

Wij denken dat een land zich in bepaalde gevallen sneller ontwikkelt bij een dictatuur dan bij een 

democratie. Wij verstaan onder ontwikkeling dat steeds meer in de behoeften van mensen kan 

worden voorzien. Wij stellen dat er verschillende behoeften zijn en dat er een hiërarchie is in deze 

behoeften. Hierbij hanteren wij de theorie van Maslow over menselijke motivatie2. 

Abraham Maslow, een Amerikaanse klinisch psycholoog, stelt dat eerst moet zijn voorzien in 

bepaalde ‘primaire’ menselijke behoeftes, voordat men ‘hogere’ behoeftes voelt. Zo denkt Maslow 

dat vóór er behoefte aan veiligheid ontstaat moet zijn voldaan aan zekere lichamelijke behoeften. 

Ook denkt hij dat de behoefte aan zelfontplooiing pas een rol gaat spelen als aan alle ‘onderliggende 

behoeften’ is voldaan. In figuur 13 is de ‘Piramide van Maslow’ te zien, die weergeeft in welke 

volgorde Maslow de behoeften plaatst. Voordat een behoefte een rol gaat spelen moet eerst zijn 

voldaan aan de behoefte(n) eronder.  

Wij denken dat de dictatuur als 

regeringsvorm beter in staat is 

ontwikkeling te generen dan een 

democratie wanneer in een land nog niet 

is voorzien in de onderste twee 

behoeften: lichamelijke behoeften en 

behoefte aan veiligheid en zekerheid.  

Een dictatoriaal bestuur wordt niet 

beperkt door regels en procedures zoals 

bij de democratie. Dit maakt het voor een 

dictatuur mogelijk veel sneller beslissingen 

te nemen en zaken sneller uit te voeren 

dan in een democratie. Denk hierbij aan beslissingen als wegen aanleggen en ziekenhuizen bouwen. 

Hierdoor kan beter in de lichamelijke behoefte van mensen worden voorzien.  

Bij dictatoriale regimes ziet men vaak een sterke en zeer aanwezige legermacht. Ook zijn er vaak 

weinig vrijheden voor de bevolking. Dit leidt voor bepaalde groepen mogelijk tot onderdrukking maar 

het land is daardoor wel erg stabiel. Dit voorkomt mogelijke burgeroorlogen en oproeren. Bij 

democratische landen, waar men meer vrijheden heeft en het leger minder vergaande 

bevoegdheden heeft, is het moeilijker om de orde te bewaken. Hierdoor zal een dictatuur het land 

sneller veilig maken dan een democratie, en hiermee dus ook sneller in deze behoefte kunnen 

voorzien. 

                                                           
2
 Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 

3
 http://www.propsych.nl/intelligentie.html 

Figuur 1 



 

 
9 

Wij denken dat de regeringsvorm weinig invloed heeft op de ‘derde trede’: de behoefte aan sociaal 

contact. Sociaal contact heb je wanneer er mensen om je heen zijn. Hierbij gaat het om een relatie 

met een ander persoon. De behoefte is vooral het gevoel ‘erbij te horen’. Sociaal contact leggen is 

dus meer een individueel goed waar je zelf voor moet zorgen en wat meestal vanzelf gaat. 

Bij de ‘vierde trede’ denken wij ook dat de regeringsvorm weinig invloed kan uitoefenen op de 

ontwikkeling. Deze trede draait om waardering en erkenning. Hierbij draait het om erkenning en 

waardering van andere mensen: deze ervaren je handelingen als goed en laten dit blijken. De 

staatsvorm heeft hier weinig invloed op. Overheden kunnen mensen niet opleggen hun waardering 

te uiten. 

De behoefte die bovenaan de Piramide van Maslow staat is anders dan de andere behoeften. De 

behoefte tot zelfontplooiing zal je namelijk blijven houden. Wij denken dat de ontwikkeling in 

zelfontplooiing beter en sneller zal gaan in een democratisch land. Dit omdat wij stellen dat de mate 

van vrijheid belangrijk is voor zelfontplooiing. Omdat er minder vrijheden zijn voor de bevolking in 

een dictatuur zal zelfontplooiing onder de bevolking ook minder snel ontwikkelen. Verder zijn wij 

ervan overtuigd dat het niveau van zelfontplooiing dat bereikt kan worden onder een dictatoriaal 

regime lager is dan bij een democratie. Dit omdat je erg beperkt wordt in het denken en ideeën in 

mindere mate kan uitvoeren. 

Samenvattend, wij denken dat de ontwikkeling van een land meer gebaat is bij een dictatuur dan een 

democratie wanneer de bevolking van een land niet wordt voorzien in haar lichamelijke behoeften 

en haar veiligheid niet gegarandeerd is. Hierna is een gedeelte in de ontwikkeling van behoefte 

waarop de regeringsvorm weinig invloed heeft. Wanneer de behoefte naar zelfontplooiing in een 

land ontstaat zal een democratie de ontwikkeling in deze behoefte beter stimuleren. 

  



 

 
10 

4. Ontwikkeling 

Wat is ontwikkeling? 

4.1 Introductie 

Voor de hoofdvraag is het belangrijk om vast te stellen wat in onze ogen ontwikkeling is. Dit om 

verwarring te voorkomen. We zullen het hebben over de ontwikkeling van een land omdat onze 

hoofdvraag enkel hierop is gericht. 

4.2 Onderzoek 

Ontwikkeling 

De ontwikkeling waar ons onderzoek over gaat is het soort ontwikkeling dat wordt gedefinieerd als: 

‘Het tot volle wasdom doen komen’4. Dit is dus een verandering waarbij een land een ‘doel’ heeft: in 

volle wasdom komen. Een land kan zich richting volle wasdom ontwikkelen, maar ook verder 

verwijderen. In een land zijn verschillende soorten veranderingen aanwezig. Elke verandering kan 

positief of negatief zijn. Wanneer de verandering positief is spreken wij van ontwikkeling.  Dit hebben 

we weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1 

Er zijn vele vormen van ontwikkeling te onderscheiden. Omdat wij dit onderzoek doen voor mensen 

zullen we ons beperken tot humanitaire ontwikkeling. 

Puur objectief gezien is er geen doel van het leven aan te wijzen. ‘Meer kennis’, ‘minder religieus’ en 

‘betere gezondheid’ zijn allemaal zaken die kunnen worden gezien als ontwikkeling. Toch zijn kennis, 

religie en gezondheid geen doelen van het leven op zichzelf. Wanneer aan mensen gevraagd wordt 

waarom ze sporten zegt men ‘om gezonder te worden’. Als men vervolgens vraagt waarom ze 

gezonder willen zijn, antwoordt men ‘om meer leuke dingen te kunnen doen’. Als men ten slotte 

vraagt waarom ze leuke dingen willen doen antwoord men ‘om gelukkig te worden’. De eerste die 

hier over schreef was Aristoteles. Hij noemde het ‘eudaimonia’: het doel waar iedereen naar streeft, 

het hoogste goed, ofwel ‘geluk’5. In de Middeleeuwen noemden filosofen het summum bonum het 

enige wat de mens ultiem zou moeten nastreven. Dit valt weer te vertalen als ‘geluk’. 

                                                           
4
 Sterkenburg, P.G.J. van & Verburg, M. E. (1996). Handwoordenboek van hedendaags Nederlands. Utrecht/ 

Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 

5
 Hupperts, C & Poortman, B (2005). Aristoteles Ethica Nocomachea. Budel: Damon. 
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Vier eeuwen later baseerde de filosoof Emanuel Kant zijn godsbewijs op het summum bonum6. Dit 

wijst erop dat hij er al vanuit ging dat het idee van summum bonum klopt. Ook de 18e eeuwse 

filosoof Jeremy Bentham ging er in zijn hedonistische calculus vanuit dat het doel van leven is om 

‘gelukkig te zijn’7. Friedrich Nietzsche schreef: ‘Kann der Neidische je wahrhaft glücklich sein?’ (Kan 

de afgunstige werkelijk gelukkig zijn?).8 Uit deze titel blijkt dat hij er van uitging dat geluk het doel is, 

anders zou hij ook niet de vraag hebben gesteld of een afgunstig persoon gelukkig kan zijn. 

Al meer dan twee millennia zijn filosofen het er klaarblijkelijk over eens dat ‘gelukkig zijn’ het doel 

van het leven is. Omdat bijna alle belangrijke filosofen ‘geluk’ als het doel van het leven beschouwen 

zullen we geluk hanteren als doel van het leven. Het doel van het leven kan nooit empirisch 

aangetoond worden, dus wij zullen de mening van de eerdergenoemde filosofen hanteren.  

Het doel van het individu is dus ‘gelukkig zijn’. Als men dus ‘helemaal’ gelukkig is kan men spreken 

van ‘volle wasdom’. ‘Het proces van gelukkiger worden’ is dus ontwikkeling voor een individu. In ons 

onderzoek kijken we echter naar een land met meerdere individuen. Een land kan niet gelukkig 

worden genoemd: gelukkig zijn gaat individuen. We kunnen hoogstens iets zeggen over hoe gelukkig 

de gemiddelde inwoner van het land is. De humanitaire ontwikkeling van een land is dus: ‘het 

toenemen van het gemiddelde geluk van de mensen in een land‘. 

Geluk 

Volgens de 18e eeuwse filosoof Jeremy Bentham is geluk ‘het ondergaan van ‘pleasures’ en het vrij 

zijn van pijn’. Aan de hand van de hoeveelheid mooie momenten die een persoon heeft gehad en de 

hoeveelheid pijn die een persoon te verduren heeft gehad kan door Bentham worden bepaald hoe 

gelukkig iemand is. Bentham zegt hierbij wel dat de intensiteit van het genot en de pijn subjectief 

zijn. Niemand kan voor de ander zeggen hoeveel genot en hoeveel pijn een gebeurtenis heeft 

opgeleverd. Ruut Veenhoven, Emeritus Professor sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,  

is gespecialiseerd in geluk. Hij is het met Bentham eens dat geluk iets subjectiefs is9. Hij stelt echter 

dat het niet om gebeurtenissen draait, de hoeveelheid ‘mooie momenten’, maar dat geluk een 

gevoel is dat iemand heeft met betrekking op de lange termijn en het leven als geheel. Volgens Ruut 

Veenhoven zorgt een kort moment van blijheid niet voor een gelukkiger leven. Ook een 

opeenstapeling van mooie momenten is geen garantie voor geluk. Hij definieert gelukkig zijn als de 

mate waarin een individu oordeelt tevreden te zijn met zijn algehele leven. In andere woorden: 

hoeveel iemand van zijn eigen leven houdt. 

  

                                                           
6 G. B. Sala (2004), Kants ‘Kritik der prakstischen Vernunft’. Ein Kommentar. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft. 

7 Geerlings, E. (2007). Het oog in de storm handboek 2. Amsterdam. 

8 Nietzsche, F. (1863). Kann der Neidische je wahrhaft glücklich sein? 

9
 Veenhoven, R. (2007), Measures of Gross National Happiness. 
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4.3 Conclusie 

In ons verdere onderzoek zullen wij de volgende definitie voor ontwikkeling hanteren: 

 ‘Het toenemen van het gemiddelde geluk van de mensen in een land.’ Hierbij is geluk het 

subjectieve gevoel van tevredenheid van een individu over zijn algehele leven. 

NOOT: 

De definitie voor ontwikkeling wijkt af van de in de hypothese gehanteerde definitie. 
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5. Democratie 

Wat is een democratie? 

5.1 Introductie 

Het is belangrijk dat de uitkomst van deze vraag een korte maar krachtige definitie van een 

democratie is, omdat we hierop verderbouwen om de volgende deelvragen te kunnen 

beantwoorden. We merken dat erg veel mensen verschillende ideeën hebben over wat een 

democratie precies inhoudt. Daarom zullen we uiteindelijk de diverse definities combineren, en de 

dan ontstane definitie gebruiken in de rest van dit profielwerkstuk. Overigens is de grens tussen de 

‘staatsvorm democratie’ en ‘een democratie’ redelijk vaag, dus gaan we ervan uit dat ‘een 

democratie’ ‘een land is waarvan democratie de staatsvorm is’. 

5.2 Onderzoek 

Democratie lijkt een lastig begrip omdat er veel vormen van bestaan, en veel diverse meningen over 

zijn. Dé plek bij uitstek om een korte definitie te vinden is het woordenboek. Het woordenboek geeft 

als definitie van democratie: “Staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen 

vertegenwoordigers uit eigen gelederen10” en “Staat waarin het volk regeert11”. Van de twee 

definities is de eerste voor ons onderzoek het beste, omdat deze completer is en praktisch 

georiënteerd is. De eerste definitie sluit een directe democratie uit. Een directe democratie is een 

democratie waarbij het volk zeggenschap heeft zonder tussenkomst van representanten12. Omdat dit 

tegenwoordig nergens voorkomt13 en ons onderzoek praktisch georiënteerd is, dient dit in onze 

definitie uitgesloten te worden. Voorlopig gaan we dus uit van de definitie: “Staatsvorm waarbij het 

volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen”. Deze definitie is echter 

niet volledig. Kan je bijvoorbeeld spreken van een democratie als de democratisch gekozen regering 

de burgers indoctrineert met hun ideeën en druk uitoefent om op de regeringspartij te stemmen? Of 

als er maar één partij is waarop je kan stemmen? 

  

                                                           
10

 Sterkenburg, P.G.J. van & Verburg, M. E. (1996). Handwoordenboek van hedendaags Nederlands. Utrecht/ 

Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 

11
 Sterkenburg, P.G.J. van & Verburg, M. E. (1996). Handwoordenboek van hedendaags Nederlands. Utrecht/ 

Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 

12
 Verhulst, J, & Nijeboer, A. (2007). Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het 

referendum. Brussel: Democracy International. 

13
 Verhulst, J. & Nijeboer, A. (2007). Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het 

referendum. Brussel: Democracy International. 
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Over de vraag wat een democratie is geeft Larry Diamond, professor Sociologie en Politicologie aan 

de Amerikaanse Stanford Universiteit, een interessante verdieping14. Hij ziet een democratie als 

staatsvorm met vier belangrijke uitgangspunten: 

 Een politiek systeem waarin een overheid gekozen en vervangen wordt door middel van vrije 

en eerlijke verkiezingen. 

 De actieve deelname van mensen, als burger, in de politiek en het maatschappelijk leven. 

 Bescherming van de rechten van de mens voor alle mensen. 

 Een rechtsstaat waarin alle wetten en procedures gelijkwaardig van toepassing zijn op alle 

burgers. 

In Diamond’s uitleg van democratie is het bezwaar tegen de woordenboek-definitie opgelost. 

Diamond spreekt namelijk van ‘vrije en eerlijke verkiezingen’. Ook vind hij dat de rechten van de 

mens beschermd dienen te worden, iets wat wij inderdaad bij de kernwaarden van een democratie 

vinden horen. Zijn vierde criterium, de rechtsstaat waarin iedereen gelijkwaardig is, vinden wij ook in 

een democratie passen. Het tweede punt, de actieve deelname van mensen in de politiek en in het 

maatschappelijk leven, is in de praktijk lastig te controleren. Deze zullen we dus niet opnemen in 

onze definitie. Als we de ‘vrije en eerlijke verkiezingen’ in onze definitie willen opnemen, moeten we 

eerst wel zeker zijn wat dit inhoudt. 

Er zijn diverse organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden, maar de bekendste hiervan is 

waarschijnlijk de Interparlementaire Unie, die al sinds 1889 bestaat en de Verenigde Naties adviseert 

bij democratische vraagstukken. Deze unie heeft een lijst met criteria samengesteld waaraan een 

vrije en eerlijke verkiezing moet voldoen15. Hieruit blijkt dat de verkiezingen moeten worden 

gehouden met regelmatige tussenpozen op basis van gelijke en geheime verkiezingen. Ook heeft 

iedereen het recht mee te doen aan de verkiezingen of een politieke partij op te richten. Opvallend is 

verder dat elke kandidaat of partij de kans moet krijgen zich via de massamedia te presenteren aan 

de kiezer, en daar hun politieke opvattingen naar voren mag brengen. Natuurlijk mag ook geen 

enkele kandidaat of politieke partij geweld gebruiken, en accepteren alle deelnemers het resultaat 

van de vrije en eerlijke verkiezingen. 

De definitie wordt dus: Een staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen 

vertegenwoordigers uit eigen gelederen,waar de overheid wordt gekozen in vrije en eerlijke 

verkiezingen, waar de rechten van de mens beschermd worden en waar een rechtsstaat is  waarin 

alle procedures en wetten gelijkwaardig van toepassing zijn op alle burgers. 
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 Diamond, Larry. Lezing op de Hilla universiteit. 21 Januari 2004. 

(http://www.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.htm) 

15
 Inter Parliamentary Union. Declaration on criteria for free and fair elections. Parijs: 26 maart 1994. 

(http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm) 
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Wat ontbreekt in deze definitie is de mogelijkheid tot reguleren door het volk. Als een machthebber 

niet bevalt moet deze in een echte democratie afgezet kunnen worden, waarna er nieuwe 

verkiezingen gehouden worden. Hierover heeft de wetenschapsfilosoof Karl Popper een interessant 

idee. Hij zei dat een democratie een regering heeft waar men zonder bloedvergieten vanaf kan, 

bijvoorbeeld via algemene verkiezingen, en waar de sociale tradities waarborgen dat de 

democratische maatschappelijke instellingen niet eenvoudig door de machthebbers zijn te 

vernietigen16. 

5.3 Conclusie 

In ons verdere onderzoek zullen wij de volgende definitie gebruiken. 

Een democratie is een land: 

 waar het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen 

 waar de overheid wordt gekozen in vrije en eerlijke verkiezingen 

 waar de rechten van de mens beschermd worden 

 waar een rechtsstaat is waarin alle procedures en wetten gelijkwaardig van toepassing zijn 

op alle burgers 

 waar machthebbers niet zomaar de democratie kunnen afschaffen. 

  

                                                           
16

 Popper, K. (1992). The Open Society and Its Enemies. Londen: Taylor and Francis Ltd. 
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6. Dictatuur 

Wat is een dictatuur? 

6.1 Introductie 

Omdat de bedoeling van ons onderzoek is dat we uiteindelijk antwoord kunnen geven op de 

hoofdvraag, moeten we conclusies kunnen trekken. Hiertoe dient er een duidelijk verschil te zijn 

tussen onze definitie van een dictatuur en die van een democratie. We gaan er dus van uit dat een 

dictatuur het tegenovergestelde is van een democratie. 

6.2 Onderzoek 

Onze definitie voor een democratie is: 

Een democratie is een land: 

 waar het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen 

 waar de overheid wordt gekozen in vrije en eerlijke verkiezingen 

 waar de rechten van de mens beschermd worden 

 waar een rechtsstaat is waarin alle procedures en wetten gelijkwaardig van toepassing zijn 

op alle burgers 

 waar machthebbers niet zomaar de democratie kunnen afschaffen. 

Omdat we een tegenovergestelde definitie willen voor een dictatuur wordt de definitie: 

Een dictatuur is een land: 

 waar het volk niet wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen 

 waar de overheid niet wordt gekozen in vrije en eerlijke verkiezingen 

 waar de rechten van de mens niet beschermd worden 

 waar geen rechtsstaat is waarin alle procedures en wetten gelijkwaardig van toepassing zijn 

op alle burgers 

Ons vijfde punt in de definitie van democratie is ook in tegenovergestelde vorm niet nuttig in de 

definitie van een dictatuur: als er geen democratie is, is deze ook niet af te schaffen. 

Met deze omgekeerde definitie van democratie hebben we nog geen goede definitie voor een 

dictatuur. Als het volk niet wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen, 

door wie dan wel? Om hier antwoord op te kunnen geven kijken we eerst wat de definitie van een 

dictatuur is in het woordenboek17. Dit is ‘regering door een dictator’. Het woord dictator wordt 

gedefinieerd als ‘staatshoofd dat alle macht aan zich getrokken heeft’18. 

                                                           
17

 Sterkenburg, P.G.J. van & Verburg, M. E. (1996). Handwoordenboek van hedendaags Nederlands. Utrecht/ 

Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 

18
 Sterkenburg, P.G.J. van & Verburg, M. E. (1996). Handwoordenboek van hedendaags Nederlands. Utrecht/ 

Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 
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Omdat wij van mening zijn dat niemand in z’n eentje een land kan besturen, er zijn altijd 

medestanders nodig, veranderen wij dit criterium in ‘een land waar het volk wordt geregeerd door 

een staatshoofd of beperkte groep machthebbers die alle macht naar zich toe getrokken heeft.’ 

Hierbij houdt ‘naar zich toe getrokken’ in dat het volk hier niet voor gekozen heeft, onafhankelijk van 

het feit of het volk het wel of niet eens is met de machthebber(s). In onze definitie van een dictatuur 

moet ook het woord ‘vrije en eerlijke verkiezingen’ verwerkt worden. Wij denken namelijk dat een 

land dat wel verkiezingen organiseert, maar waar slechts één partij is waarop gestemd kan worden, 

wel degelijk een dictatuur is. 

In onze oorspronkelijke definitie stond ook dat een dictatuur een land is waar de rechten van de 

mens niet beschermd worden. Wij denken niet dat dit thuishoort in de definitie, omdat een land ook 

een dictatuur is als de rechten van de mens wel beschermd worden maar er geen vrije en eerlijke 

verkiezingen zijn. 

Wij vinden dat het recht niet kan ontbreken in een definitie van dictatuur, daarom voegen we aan de 

definitie toe dat er sprake is van een ongelijke rechtspraak. De definitie wordt dus: 

Een dictatuur is een land: 

 waar het volk wordt geregeerd door een staatshoofd of beperkte groep machthebbers die 

alle macht naar zich toe getrokken heeft 

 waar de overheid niet wordt gekozen in vrije en eerlijke verkiezingen 

 waar de procedures en wetten niet voor iedereen niet gelijkwaardig van toepassing zijn op 

alle burgers 

6.3 Conclusie 

In ons verdere onderzoek zullen wij de volgende definitie gebruiken: 

Een dictatuur is een land: 

 waar het volk wordt geregeerd door een staatshoofd of beperkte groep machthebbers die 

alle macht naar zich toe getrokken heeft 

 waar de overheid niet wordt gekozen in vrije en eerlijke verkiezingen 

 waar de procedures en wetten niet voor iedereen niet gelijkwaardig van toepassing zijn op 

alle burgers 
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7. Mate van democratie/ dictatuur 

Vervolg op deelvragen 2 en 3 

In ons verdere onderzoek is het belangrijk dat we de praktijk in de gaten houden. In de praktijk is er 

geen enkel land dat geheel democratisch is, en ook geen land dat geheel een dictatuur is. Om toch 

tot een uitvoerbaar onderzoek te komen moeten we ‘de mate van’ democratie uitzoeken. Hier gaan 

we ervan uit dat een dictatuur het tegenovergestelde is van een democratie. We kunnen dus een 

schaal van 0 tot 100 maken, waar 0 staat voor een gehele dictatuur en 100 voor een gehele 

democratie. Er zijn diverse denktanks die jaarlijks een democratie-index uitgeven, waar alle landen 

ter wereld zijn ingedeeld naar mate van democratisering. Het is onwaarschijnlijk en ondoenlijk om 

zelf een betrouwbaardere index van democratisering te maken, dus zoeken we naar de beste 

bekende democratiseringsindex. 

Een van de bekendste indexen is de Human Development Index, die te vinden is in het jaarlijks door 

UNDP (United Nations Development Progamme) uitgegeven Human Development Report19. In deze 

index worden levensverwachting, scholing en inkomen gecombineerd. Dit is dus geen index voor de 

mate van democratie, dus in dit stadium van ons onderzoek niet bruikbaar. 

Een andere bekende index is de Bertelsmann Transformation Index20. Deze index slaat echter op de 

transformatie, het proces van democratisering, en niet over de mate van democratisering. Een land 

als Nederland komt er niet in voor, omdat deze al gedemocratiseerd is. Omdat er slechts een beperkt 

aantal landen in voorkomt is deze index voor ons niet bruikbaar. 

Verder zijn er nog twee bekende indexen: de ‘Freedom in the World Index’, gepubliceerd door The 

Freedom House21, en de ‘Index of Democracy’ van The Economist Intelligence Unit22. De eerste index 

bekijkt het electorale proces, politieke diversiteit en participatie, functioneren van de overheid, 

vrijheid van meningsuiting en geloof, rechten voor instituten, rechtspraak, en tenslotte persoonlijke 

autonomie en individuele rechten. 

De tweede index bekijkt het electorale proces, politieke diversiteit, functioneren van de overheid, 

politieke participatie, democratische politieke cultuur en burgerlijke rechten. 

  

                                                           
19

 United Nations Development Programme (2010). Human Development Report 2010, New York: Palgrave 

Macmillan. 

20
 Bertelsmann Stiftung (2010). Transformation Index 2010: Political Management in International Comparison. 

Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 

21
 Freedom House (2011). Freedom in the World 2011: The Authoritarian Challenge To Democracy.  

22
 The Economist Intelligence Unit (2010). Democracy index 2010. 
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Inhoudelijk kunnen we dus concluderen dat beide indexen praktisch hetzelfde bekijken. Als er 

inhoudelijk nauwelijks verschillen zijn kijken we naar de methodiek en werkbaarheid. De ‘Freedom in 

the World Index’ deelt landen in in groepen: een vrije groep, een gedeeltelijke vrije groep en een 

onvrije groep. Ze geven verder geen numerieke waarde aan de mate van democratisering. De ‘Index 

of Democracy’ echter geeft een lijst van alle landen, ingedeeld naar mate van democratisering. Deze 

index geeft wel een numerieke waarde aan de mate van democratisering: van 10 (geheel 

democratisch) tot 1 (geheel dictatoriaal). Omdat we verwachten dat in ons verdere onderzoek kleine 

verschillen de doorslag kunnen maken is het numerieke systeem voor ons het best. Qua 

werkbaarheid is in het kader van ons onderzoek de ‘Index of Democracy’ van The Economist 

Intelligence beter dan de ‘Freedom in the World Index’ van The Freedom House, dus zullen wij deze 

gebruiken in ons verdere onderzoek (zie bijlage 7.1).  
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8. Correlaties 

Werken met correlaties 

Een correlatie is de lineaire samenhang die twee reeksen van metingen hebben. Een correlatie kan 

positief en negatief zijn. Een positieve correlatie beschrijft een relatie tussen twee variabelen waarbij 

als de ene variabele groter wordt de ander ook groter wordt of wanneer als de ene variabele kleiner 

wordt de andere variabele ook kleiner wordt. Als uit metingen blijkt dat mensen die meer spinazie 

eten langer leven spreken we van een positieve correlatie. Een negatieve correlatie is de relatie 

tussen twee variabelen waarbij de ene variabele groter wordt als de ander kleiner wordt, of 

omgekeerd. Als uit metingen blijkt dat iemand die meer bacon eet korter leeft hebben de variabelen 

‘hoeveelheid bacon’ en ‘levensverwachting’ een negatieve correlatie. 

Een correlatie kan tussen de r = -1 en de r = 1 zitten.  Als de correlatie r = 1 is spreken we van een 

perfecte positieve correlatie. Als variabele x met een bepaald percentage groter wordt, dan groeit 

variabele y evenveel. Bij een correlatie van -1 spreken we van een perfecte negatieve correlatie. Hier 

wordt als de variabele x groter wordt de variabele y precies evenveel kleiner. Bij een correlatie van r 

= 0 is er geen correlatie. Dit wil zeggen dat x en y totaal geen samenhang vertonen. De hiervoor 

genoemde correlaties worden grafisch weergegeven in figuur 1. 

Figuur 123 

Mogelijke correlaties zijn alle waardes tussen r = -1 en r = 1. Hoe dichter de correlatie bij r = 0 komt, 

hoe minder samenhang de twee variabelen hebben met elkaar. In figuur 1 is zichtbaar dat een 

correlatie steeds dichter bij de 0 komt naarmate de meetpunten verder van de lijn komen.  

                                                           
23 Schacter D.L. (2009). Psychology, Worth Publishers. 
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Figuur 224 

Zodra een correlatie boven of onder de r = 0 komt kan je spreken van een meetbare samenhang. Wel 

moet hierbij opgemerkt worden dat een correlatie van r = 0,2 nauwelijks een statistisch verband 

genoemd mag worden. 

De meest gebruikte methode om correlaties te bereken is die van Pearson. Deze hebben wij dus ook 

gebruikt in ons onderzoek. Dit gebeurt met de volgende formule: 

∑ (    ̅)(    ̅)
 
   

√[∑ (    ̅)
   

   ∑ (    ̅)
  

   ]
    

Hierin geldt r = pearson-correlatiecoëfficiënt; n = aantal metingen;    = waarde van de determinant 

voor meting i;  ̅= gemiddelde waarde van de determinant;    = waarde van de uitkomstvariabele 

voor meting i;    = gemiddelde waarde van de uitkomstvariabele.25 

Voordat je de correlatie kan gebruiken moet je weten of de correlatie significant is. De significantie 

wordt bepaald aan de hand van de p-waarde. De p-waarde zit tussen de p=0 en de p=1 en geeft aan 

hoe groot de kans is dat de correlatie toeval is. Als p = 0,05 is de kans 5 procent dat de correlatie 

toeval is. Veel al wordt p = 0,05 als grens gebruikt. Wanneer de toevalskans groter is dan 5 procent, 

wordt de correlatie als niet significant gezien. Deze waarde is een leidraad maar is enigszins arbitrair. 

In sommige gevallen is een correlatie met een p-waarde van 0,1 ook bruikbaar. 

Voor het onderzoek is het ook belangrijk om aan te geven hoeveel metingen er zijn verricht. Hoe 

meer metingen worden verricht hoe betrouwbaarder de gegevens zijn. Daarom staat bij elke 

correlatie ook het aantal metingen aangegeven, dit gebeurt met de hoofdletter N. 

                                                           
24

 Schacter D.L. (2009). Psychology, Worth Publishers. 

25
 Twisk J.W.R. (2007), Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier Gezondheidszorg. 
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Een fout die vaak gemaakt wordt bij correlaties is dat het gezien wordt als een oorzakelijk verband. 

Een correlatie is slechts een statistisch verband. Als er een sterke correlatie is tussen het aantal 

antennes op de daken en het aantal kanker patiënten kan nog niet worden gezegd dat de antennes 

de oorzaak zijn van de kanker of vice versa. Een oorzakelijk verband heeft wel een correlatie maar 

een correlatie hoeft geen oorzakelijk verband zijn. 

Het komt ook voor dat er wel een statistisch verband is maar geen oorzakelijk verband. Dit gebeurt 

wanneer er een ‘confounding factor’ in het spel is. 

Voorbeeld van een confounding factor: 

Er is een statistisch verband gevonden tussen het aantal ijsjes dat verkocht wordt en het aantal 

mensen dat verdrinkt. Hier is niet een direct oorzakelijk verband te trekken. Er is wel een oorzakelijk 

verband tussen hitte en het aantal  ijsjes dat verkocht wordt en hitte en het aantal  mensen dat gaat 

zwemmen. Hitte is hier dus de confounding factor. 

NOOT: 

Het is voor ons niet mogelijk om elke correlatie los ‘met de hand’ uit te rekenen. Wij berekenen de 

correlaties in ons onderzoek dus met een statistisch computerprogramma. Een van de meest 

gebruikte programma’s is Microsoft Office Excel, maar voor statistiek kent dit programma wat 

beperkingen. Zo kan de significantie niet berekend worden. Een specifiek op statistiek gericht 

programma is SPSS Statistics. In dit programma kunnen allerlei soorten correlaties en significanties 

worden berekend. Wij gebruiken dit programma dus in ons verdere onderzoek. 
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9. Stadia van ontwikkeling 

Welke stadia van ontwikkeling zijn er? 

9.1 Introductie 

In onze hoofdvraag spreken we over ‘gevallen’. Zoals we in onze hypothese stelden, verwachten we 

dat het op den duur beter is om een democratie te worden, maar dat een onderontwikkeld land 

effectiever bestuurd kan worden door een dictatoriale regering. Om de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden moeten we dus situaties onderscheiden. Dit doen we door alle landen onder te 

verdelen in stadia. Het onderverdelen in stadia kan een vertekend beeld van ons onderzoek 

tegengaan, omdat landen in lagere stadia meer mogelijkheden hebben om te ontwikkelen dan 

landen in hogere stadia. In deze deelvraag onderzoeken we de diverse manieren van het indelen in 

stadia, en uiteindelijk zullen we de landen daadwerkelijk indelen. 

9.2 Onderzoek 

Stadia aan de hand van geluk  

In deelvraag 1 hebben we ontwikkeling gedefinieerd als: ‘het toenemen van het gemiddelde geluk 

van de mensen in een land’. Het lijkt daarom logisch om de landen in te delen naar de mate van het 

gemiddelde geluk van een land. Het probleem bij deze aanpak is dat overheden geen beleid maken 

op het geluk van het land. Een overheid maakt beleid op de zaken die in een land spelen. Hoewel wij 

vinden dat het groter maken van het gemiddeld geluk het doel van een land is trekt de politiek zich 

hier over het algemeen weinig van aan. Een regering kijkt naar zaken als economische groei, 

onderwijs en gezondheid. Omdat een overheid een andere vorm van ontwikkeling hanteert zal ze 

ageren op andere factoren dan geluk. Wij hebben ons probleem voorgelegd aan Ruut Veenhoven, en 

hij beaamde dat het niet mogelijk is landen in te delen in geluksstadia26. Om voorgaande redenen 

vinden wij het beter om de stadia aan de hand van een andere factor vast te stellen. 

Stadia aan de hand van ‘The Human Development Index’ 

De Verenigde Naties hebben onderzoek gedaan naar het welzijn van mensen: de Human 

Development Index27, die te vinden is in het jaarlijks door UNDP (United Nations Development 

Progamme) uitgegeven Human Development Report (zie bijlage 9.1). Deze index draait om de 

menselijke ontwikkeling, die zoveel mogelijk losgekoppeld wordt van de monetaire welvaart. De 

factoren die in de Human Development Index voorkomen zijn: 

 Een lang en gezond leven. 

 Kennis 

 Een hoge levensstandaard. 

                                                           
26

 Interview met Ruut Veenhoven, Emeritus professor sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 17 

december 2010. 

27
 United Nations Development Programme (2010), Human Development Report 2010, New York: Palgrave 

Macmillan. 
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De Human Development Index is een algemeen geaccepteerde index. Wij hebben ontdekt dat het 

HDI een statistisch significante correlatie (0,000) heeft van 0,77 met onze geluksdatabase (zie 

paragraaf 10.2 en bijlage 10.1). Aan indeling in stadia naar het HDI kleeft echter hetzelfde bezwaar 

als aan de stadia aan de hand van geluk: het is te vaag. Overheden zullen nooit hun beleid aanpassen 

omdat ze laag op de HDI staan. De overheid van een land dat hoog op deze lijst staat zal haar beleid 

niet meer vernieuwen, omdat ‘het zo toch goed gaat’, terwijl de overheid in een slecht scorend land 

de methodiek van de index zal bekritiseren. Een index als deze is altijd subjectief, omdat praktisch 

elke instantie of overheid een andere definitie van humanitaire ontwikkeling geeft. We zoeken dus 

verder naar een indeling in stadia die vooral niet subjectief is. 

Stadia aan de hand van monetaire welvaart 

Vaak wordt monetaire welvaart gezien als ontwikkeling. Wij zijn hier eigenlijk wat huiverig voor. Zo 

zijn de inwoners van Qatar de rijkste op aarde28. De Human Development Index plaatst Qatar echter 

op plaats 33 qua humanitaire ontwikkeling, en in onze gelukslijst staat Qatar zelfs op een schamele 

41e plaats. We kunnen dus vaststellen dat geld niet de perfecte indicator is voor ontwikkeling of 

geluk van een land. Wel is er een significante correlatie (0,000) van 0,64 tussen het BBP per hoofd 

van de bevolking en het geluk in een land. Deze correlatie is kleiner dan die tussen het HDI en geluk, 

maar we hebben al eerder vastgesteld dat het HDI niet bruikbaar is voor dit deel van ons onderzoek. 

Een regering baseert haar keuzes vooral op economische indicatoren. Een overheid baseert haar 

uitgaven op economische voor- of tegenspoed. Een rijk land zal waarschijnlijk procentueel veel 

uitgeven aan zaken als cultuur en sport, terwijl een arm land meer uitgeeft aan infrastructuur en 

politionele macht. Landen handelen dus anders wanneer ze rijker zijn. Als we de stadia indelen aan 

de hand van de rijkdom van een land groeperen we landen die ongeveer voor dezelfde keuzes staan. 

Om deze reden lijkt het kiezen voor monetaire welvaart de beste oplossing. 

Maar welke gegevens moeten we nu gebruiken? Er zijn tal van indicatoren voor de rijkdom van een 

land. Het bruto binnenlands product (BBP) is hier een van. Het BBP is de totale geldwaarde van alle 

producten die in een jaar zijn geproduceerd in een land. Voor ons is dit niet bruikbaar omdat het gaat 

om de totale productie in een land. Zo kan een land met heel veel arme mensen een even hoog BBP 

hebben als een land met heel weinig, maar rijke, mensen. Als je het BBP deelt door het aantal 

inwoners van een land ontstaat het BBP per hoofd van de bevolking. Dit is een goede indicator van 

de welvaart van een land. Er is echter één nadeel aan het BBP per hoofd van de bevolking: er wordt 

geen rekening gehouden met de verdeling van de welvaart. Het zou dus zo kunnen zijn dat de rijkste 

10% van de bevolking het overgrote deel van het geld in een land bezit. We kunnen natuurlijk het 

BBP per hoofd van de bevolking corrigeren naar inkomensgelijkheid, maar dan ontstaat het probleem 

van de subjectiviteit weer.  Wij zullen het BBP per hoofd van de bevolking hanteren als maatstaf voor 

de stadia van ontwikkeling, omdat dit een zeer betrouwbaar getal is; er is nauwelijks inhoudelijke 

discussie over mogelijk (zie bijlage 9.2). 
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Maar hoe delen we de stadia in? Hoe beslis je waar de lijn zit tussen stadium 1 en stadium 2? En 

hoeveel stadia zijn er nodig? Elk stadium moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Genoeg landen per stadium, zodat we betrouwbare correlaties kunnen vinden. 

 De landen in het stadium mogen niet teveel van elkaar verschillen zodat we een specifieke 

factor beter kunnen onderzoeken. 

In Tabel 1 zijn de stadia weergegeven. Om de bovengenoemde redenen is er gekozen voor deze 

stadia. De eerste stadia liggen qua BBP per inwoner dichter bij elkaar. Dit om te voorkomen dat het 

rijkste land van stadium 1 een veelvoud verdient van wat het armste land verdient. Eigenlijk is het 

beter om de stadia kleiner te maken, en er dus meer te hebben, maar dit zou tot gevolg hebben dat 

er te weinig landen per stadium zijn waardoor we geen betrouwbare conclusies kunnen trekken uit 

ons onderzoek. 

Stadium BBP per inwoner (in dollars) 

1 0 – 2.499 

2 2.500 - 9.999 

3 10.000 – 20.000 

4 20.000 + 

Tabel 1 

9.3 Conclusie 

We verdelen de landen onder in vier stadia van ontwikkeling, die zijn weergegeven in tabel 1. Dit 

doen we aan de hand van monetaire welvaart die we in BBP per inwoner uitdrukken. Dit zijn stadia 

die ons helpen bij ons onderzoek, geen feitelijke stadia.  
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10. Uitkomst onderzoek 

Vervolg op deelvragen 1, 2, 3 en 4 

10.1 Introductie 

Met de al gevonden gegevens kunnen we een al een eerste stap naar een conclusie zetten voor onze 

hoofdvraag. 

10.2 Onderzoek 

Onze hoofdvraag luidt: In welke gevallen is de ontwikkeling van een land meer gebaat bij een 

dictatuur dan bij een democratie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we drie dingen 

gedaan: 

 De gevallen onderscheiden. 

 De ontwikkeling onderscheiden. 

 De staatsvorm onderscheiden. 

In deelvraag 4 hebben we de ‘gevallen’ gespecificeerd. We hebben de gegevens van  181 landen, die 

we hebben onderverdeeld in 4 stadia. In ons interview met Ruut Veenhoven29 hebben wij een lijst 

gekregen met het gemiddeld geluksniveau van mensen in 149 landen (zie bijlage 10.1). Dit is de 

grootste database van geluksgegevens die te vinden is. In het vervolg op deelvragen 2 en 3 hebben 

wij een lijst gemaakt met de mate van democratisering van 167 landen ter wereld. 
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 Interview met Ruut Veenhoven, Emeritus professor sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 17 

december 2010. 
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Nu we deze drie variabelen hebben kunnen we al een voorlopige conclusie trekken. We bekijken per 

stadium wat de invloed van democratie/ dictatuur is op het geluk van mensen. Om dit te doen 

hebben we eerst alle gegevens aan elkaar gekoppeld. De landen waarvan niet in alle drie de lijsten 

gegevens beschikbaar zijn hebben we moeten verwijderen uit deze vergelijking. Uiteindelijk hebben 

we een database van 142 landen met gegevens over geluk, stadium en staatsvorm. Om te ontdekken 

wat het verband is tussen geluk en de staatsvorm gebruiken we correlaties. De correlaties die we 

gevonden hebben zijn als volgt, met tussen haakjes de significantie: 

1e ontwikkelingsstadium 

Correlatie geluk/ mate van democratie: -0,14 (0,406) 

Correlatie geluk/ BBP per hoofd van de bevolking: 0,58 (0,000) 

2e ontwikkelingsstadium 

Correlatie geluk/ mate van democratie: 0,35 (0,022) 

Correlatie geluk/ BBP per hoofd van de bevolking: 0,20 (0,194) 

3e ontwikkelingsstadium 

Correlatie geluk/ mate van democratie: 0,22 (0,281) 

Correlatie geluk/ BBP per hoofd van de bevolking: -0,14 (0,485) 

4e ontwikkelingsstadium 

Correlatie geluk/ mate van democratie: 0,46 (0,004) 

Correlatie geluk/ BBP per hoofd van de bevolking: 0,27 (0,113) 

Het eerste wat opvalt is de significantie. Deze is in bijna alle gevallen heel hoog, waardoor je eigenlijk 

niet mag stellen dat er een ‘goede’ correlatie is. Twee correlaties hebben een bijna ‘perfecte’ 

significantie: de correlatie geluk/ BBP per hoofd van de bevolking in het eerste stadium, en de 

correlatie geluk/staatsvorm in het vierde stadium. Verder zijn de correlaties zwak tot zeer zwak. We 

trekken hier echter toch conclusies uit, omdat we simpelweg niet meer data hebben om te 

vergelijken: er is maar een beperkt aantal landen op aarde. 

Aan deze data kunnen we zien dat de mate van democratie in het 1e ontwikkelingsstadium 

nauwelijks invloed heeft op het geluksniveau in een land. Er is zelfs een negatief verband, wat 

inhoudt dat gemiddeld gezien de ‘meer dictatoriale landen’ gelukkiger zijn dan de democratischer 

landen. Echter, de correlatie tussen geluk en het BBP per hoofd van de bevolking, het ‘inkomen per 

persoon’ is heel groot. Omdat deze ook erg betrouwbaar is kunnen we concluderen dat een land in 

het 1e ontwikkelingsstadium veel meer gebaat is bij een hoog BBP per hoofd van de bevolking dan bij 

een al dan niet democratische of dictatoriale regering. De correlatie tussen geluk en staatsvorm is te 

klein en te onbetrouwbaar om te kunnen stellen dat een dictatuur in dit stadium beter is dan een 

democratie, maar we kunnen zeker concluderen dat het niet nodig is om te veranderen van 

staatsvorm. We concluderen dus dat het belangrijker is om veel geld aan te trekken dan de 

staatsvorm te veranderen. 
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In het 2e ontwikkelingsstadium zijn de correlaties heel anders dan in het 1e. Er is een betrouwbare, 

doch vrij lage, correlatie tussen staatsvorm en geluk. Verder is er een heel lage, maar 

onbetrouwbare, correlatie tussen BBP per hoofd van de bevolking en geluk. We kunnen dus 

concluderen dat het in het 2e ontwikkelingsstadium belangrijk is om democratisch te zijn , en dat het 

BBP per hoofd van de bevolking geen meetbare invloed heeft op het geluksgevoel van mensen. 

In het 3e ontwikkelingsstadium springt de negatieve correlatie tussen geluk en BBP per hoofd van de 

bevolking het meest in het oog. Deze is echter zeer onbetrouwbaar, dus we kunnen eigenlijk alleen 

concluderen dat het BBP per hoofd van de bevolking geen meetbare invloed heeft op het geluk van 

mensen in een land. De correlatie tussen geluk en staatsvorm is iets betrouwbaarder, maar is erg 

laag. We concluderen dat een democratischer regering in dit stadium ‘beter’ is dan een dictatoriale, 

maar dat het zeker geen groot verschil is. 

In het 4e ontwikkelingsstadium is er één zeer betrouwbare correlatie: die tussen geluk en staatsvorm. 

De correlatie van 0,46 is hoog genoeg om te kunnen stellen dat het in dit ontwikkelingsstadium zeer 

van belang is om democratischer te zijn. Het verband tussen BBP per hoofd van de bevolking en 

geluk is te laag en onbetrouwbaar om conclusies uit te kunnen trekken. 

Verband tussen democratie en geluk in stadium 4  Verband tussen democratie en geluk in stadium 1  
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Samenvattend, in een vroeg stadium van ontwikkeling is het belangrijker voor een land om financiële 

middelen aan te trekken dan om democratischer of dictatorialer te worden. Vanaf het tweede 

ontwikkelingsstadium speelt het BBP per hoofd van de bevolking geen grote rol meer, maar is de 

democratisering zeer van belang. Onze hypothese is dus deels aangenomen: uiteindelijk is een 

democratie beter voor een land dan een dictatuur, maar het is niet zo dat een dictatuur beter is in 

een vroeg stadium. In een vroeg stadium is vooral de opbouw van een land belangrijk, en hier heeft 

de staatsvorm klaarblijkelijk weinig invloed op. 

Echter, onze hoofdvraag luidt: In welke gevallen is de ontwikkeling van een land meer gebaat bij een 

dictatuur dan bij een democratie? Deze vraag hebben we nu niet beantwoord, omdat ‘ontwikkeling’ 

niet voorkomt in onze vorige analyse. Om een uitspraak te kunnen doen over onze eigenlijke 

hoofdvraag, de ontwikkeling van een land, moeten we de toename van geluk in een land koppelen 

aan de staatsvorm. Wij hebben Ruut Veenhoven dit vraagstuk voorgelegd30. Hij vertelde ons dat er 

eigenlijk weinig vergelijkbare onderzoeken naar het geluk van mensen zijn geweest, door de jaren 

heen. Er was maar één lijst, waarin de verandering van het geluk van mensen in 28 nog bestaande 

landen is gemeten tussen 1995 en 2005 (zie bijlage 10.2). Om hier een betrouwbare conclusie uit te 

kunnen trekken moeten we eigenlijk de mate van democratie hebben over de periode 1995-2005. 

Hierbij mag er geen grote verandering hebben plaatsgevonden, omdat we dan niet de invloed van de 

staatsvorm op het geluk kunnen meten. Helaas bestaat de index die wij gebruiken,  de Democracy 

Index van ‘The Economist Intelligence Unit’ pas sinds 2008. Verder is er geen andere democratie-

index die al sinds 1995 bestaat, en telkens dezelfde methodiek heeft. Helaas kunnen we dus niet de 

‘exacte’ staatsvorm van de 28 landen in de periode 1995-2005 achterhalen. Voor dit deel van het 

onderzoek moeten we dus veronderstellen dat de mate van democratie in de desbetreffende 28 

landen de afgelopen 15 jaar ongeveer gelijk is gebleven. 

Een ander groot minpunt aan dit deel van ons onderzoek is het aantal landen. Uit 28 landen kunnen 

we zeker geen betrouwbare conclusies trekken, waardoor het resultaat met een korreltje zout 

genomen moet worden. 

Uiteindelijk hebben we een lijst met 28 landen, waarnaast we de toename van het geluk tussen 1995 

en 2005 en de mate van democratie in 2010 hebben staan. De correlatie tussen de toename van het 

geluk en de mate van democratie is -0,43. Deze correlatie heeft een statistische significantie van 

0,021, en is dus betrouwbaar. We kunnen concluderen dat, in deze gevallen, een dictatorialere 

overheid zorgt voor een grotere groei van geluk dan een democratischer overheid. Onze hoofdvraag 

bevat ook nog het element ‘in welke gevallen’. De gevallen hebben we gedefinieerd als stadia van 

BBP per hoofd van de bevolking. We zullen de landen indelen in dezelfde stadia als bij deelvraag 4, 

waardoor wederom een hiaat ontstaat in dit deel van het onderzoek. Wij baseren onze stadia 

namelijk op het BBP per hoofd van de bevolking in 2010, en onze geluksgegevens gaan over de 

periode 1995-2005. Als we deze 28 landen indelen in stadia, en de correlaties ervan uitrekenen, blijkt 

dat alle 4 de correlaties niet statistisch significant zijn. Ook zitten er in het 1e ontwikkelingsstadium 

slechts 2 landen, waardoor je niet kan spreken van een ‘echt’ verband. Ook in de 2e 

ontwikkelingsfase zitten te weinig landen om een goede conclusie te kunnen trekken: slechts 4. 

                                                           
30 Ruut Veenhoven, Emeritus professor sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, e-mail conversatie, 

20 december 2010, 22 december 2010. 
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Qua hoeveelheid data kunnen we dus eigenlijk alleen naar de twee hoogste ontwikkelingsstadia 

kijken, hoewel ook deze stadia met 8 landen eigenlijk te klein zijn om te onderzoeken. Wat opvalt is 

dat de correlaties in zowel ontwikkelingsstadium 3 als 4 flink negatief zijn: -0,57 en -0,42. Dit houdt 

dus in dat het geluk van mensen meer toeneemt in een dictatorialer land dan in een democratischer 

land. We zullen dit echter niet meenemen in ons verdere onderzoek, omdat er te weinig landen zijn 

waarvan gegevens bekend zijn. 

10.3 Conclusie 

We kunnen nu concluderen dat het niet mogelijk is de ontwikkeling van een land te onderzoeken, 

als we ontwikkeling definiëren als: ‘Het toenemen van het gemiddelde geluk van de mensen in een 

land.’ Dit komt doordat er te weinig betrouwbare informatie beschikbaar is over het geluksniveau 

van mensen in een relevant aantal landen door de jaren heen. We kunnen wel concluderen dat het 

voor het geluksniveau van mensen die in landen in het 1e ontwikkelingsstadium leven niet uitmaakt 

of ze in een democratie of een dictatuur leven. Het is voor hen veel belangrijker dat er veel geld 

beschikbaar is. In het 4e ontwikkelingsstadium kunnen we concluderen dat de mate van democratie 

wel degelijk uitmaakt voor het geluksgevoel van mensen: hoe democratischer, hoe gelukkiger. 

Nu we deze conclusies getrokken hebben zijn we benieuwd waardoor dit komt. In de komende 

deelvragen zullen we onderzoeken wat er precies voor zorgt dat de invloed van een democratie of 

dictatuur verandert per stadium.  
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11. Factoren van ontwikkeling 

Welke factoren hebben het meeste invloed op de ontwikkeling van een land? 

11.1 Introductie 

Om de koppeling tussen staatsvorm, democratie of dictatuur, en ontwikkeling te kunnen maken 

moet je eerst weten welke factoren de ontwikkeling van een land beïnvloeden. Omdat we al eerder 

geconcludeerd hebben dat de ontwikkeling van geluk niet meetbaar is, veranderd deze deelvraag dus 

eigenlijk in: Welke factoren hebben de meeste invloed op het gemiddeld geluksniveau van een land? 

  



 

 
32 

11.2 Onderzoek 

De volledige deelvraag luidt: Welke factoren hebben de meeste invloed op de ontwikkeling van een 

land? In de eerste deelvraag hebben we ‘de ontwikkeling van een land’ gedefinieerd als ‘het 

toenemen van het gemiddelde geluk van de mensen in een land.’ Hierin hebben we geluk 

gedefinieerd als ‘het subjectieve gevoel van tevredenheid van een individu over zijn algehele leven’. 

Nu zoeken we dus naar factoren die invloed hebben op de mate van tevredenheid van een individu 

over zijn algehele leven. Deze mate van tevredenheid is erg subjectief, en kan eigenlijk niet 

wetenschappelijk vastgesteld worden. Een van de weinige onderzoekers die op een 

wetenschappelijke manier bezig is met geluk is Ruut Veenhoven, Emeritus Professor aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. In 2000 schreef hij het stuk ‘The Four Qualities Of Life’31, waarin hij inging op 

de vraag wat mensen gelukkig maakt. Volgens hem zijn er 4 ‘hoofdaspecten’ van geluk. In het 

onderstaande schema32 zijn deze te zien (in het Engels).  

                                                           
31

  Veenhoven, R (2000), The Four Qualities Of Life, verschenen in: Journal Of Happiness Studies (2006), New 

York: United Nations University Press. 

32
 Veenhoven, R (2000), The Four Qualities Of Life, verschenen in: Journal Of Happiness Studies (2006), New 

York: United Nations University Press. 
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De eerste is de leefbaarheid van de omgeving (ecologisch, sociaal, economisch, cultureel). De tweede 

is de leefbaarheid van de persoon (fysieke gezondheid, mentale gezondheid, kennis, vaardigheden en 

de kunst van het leven). Het derde aspect is het nut van het leven (uiterlijk nut, moreel nut), en het 

vierde en laatste aspect is de subjectieve waardering van het leven (tevredenheid met aspecten van 

het leven, meest voorkomende humeur, algemene waarderingen). Voor ons onderzoek zijn eigenlijk 

alleen de eerste twee aspecten bruikbaar, omdat de laatste twee erg persoonlijk zijn en de overheid 

of staatsvorm hier weinig invloed op heeft. We filteren ‘rijkdom van het land’ uit deze lijst, omdat we 

de rijkdom van een land al in de stadia hebben opgenomen. We kunnen nu dus opmerken dat het 

geluk van mensen beïnvloed wordt door: 

 Natuur 

 Luchtkwaliteit 

 Huisvesting 

 Vrijheid 

 Gelijkheid 

 Sociale zekerheid 

 Kunst 

 Wetenschap 

 Gezondheidszorg 

 Scholing 

Naast Veenhoven hebben ook de Verenigde naties onderzoek gedaan naar het welzijn van mensen: 

de Human Development Index (zie hoofdstuk ‘stadia van ontwikkeling’)33. Deze draait niet om geluk, 

maar om de menselijke ontwikkeling. Wij verwachten echter dat deze factoren daadwerkelijk voor 

geluk zorgen in een land, en zullen deze dus meenemen in ons onderzoek. De factoren die in de 

Human Development Index voorkomen zijn: 

 Een lang en gezond leven. 

 Kennis 

 Een hoge levensstandaard. 

Een lang en gezond leven leest de VN af aan de levensverwachting bij geboorte. Kennis wordt 

afgemeten aan het gemiddeld aantal jaren scholing, en een hoge levenstandaard aan het BNP per 

hoofd van de bevolking. We zouden dus toe kunnen voegen aan onze lijst van aspecten die mensen 

gelukkig maken: 

 Levensverwachting 

 Gemiddeld aantal jaren scholing 

 Economische groei 

Gemiddeld aantal jaren scholing zullen we niet opnemen in de lijst, omdat we al een factor scholing 

hebben. 
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 United Nations Development Programme (2010), Human Development Report 2010, New York: Palgrave 

Macmillan. 
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We voegen het BNP per hoofd van de bevolking niet toe aan de lijst, omdat we deze ook gebruiken 

om het stadium van ontwikkeling te definiëren. Als we het BNP per hoofd van de bevolking aan deze 

lijst van factoren toevoegen ontstaat een situatie waarin dit aspect op zowel de X- als de Y-as 

voorkomt, wat niet wenselijk is omdat er dan sowieso een correlatie van r = 1 zou ontstaan. Wij 

denken echter dat de economische situatie van een land veel invloed heeft op het geluksgevoel van 

mensen, vandaar dat we economische groei meenemen in ons verdere onderzoek. De lijst van 

factoren die invloed hebben op het geluk van mensen is dus: 

 Natuur 

 Luchtkwaliteit 

 Huisvesting 

 Vrijheid 

 Gelijkheid 

 Sociale zekerheid 

 Kunst 

 Wetenschap 

 Gezondheidszorg 

 Scholing 

 Levensverwachting 

 Economische groei 
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Ruut Veenhoven vertelde ons ook dat hij al een aantal jaar bijhoudt wat mensen gelukkig maakt34. Hij 

heeft in zijn World Database of Hapiness35 een verzameling gegevens, variërend van veiligheid tot 

levensstijl. Een aantal aspecten hieruit hebben we nog niet meegenomen als factor die het geluk van 

mensen beïnvloedt, dus voegen we er een aantal aan toe (alleen de aspecten die beïnvloedbaar zijn 

door de overheid): 

 Geloof in god 

 Diversiteit in taal/ etnisch 

 Religieuze verschillen 

 Corruptie 

 Moorden 

 Gevangenen 

 Leeftijdsopbouw 

 Politieke stabiliteit 

 Rechten van de mens 

 Industrialisatie 

 Informatisatie 

 Verstedelijking 

 Vrede 

 Werkgelegenheid 

 Voeding 

Onze definitieve lijst van factoren is nu: 

Natuur Scholing Leeftijdsopbouw 

Luchtkwaliteit Levensverwachting Politieke stabiliteit 

Huisvesting Economische groei Rechten van de mens 

Vrijheid Geloof in God Industrialisatie 

Gelijkheid Diversiteit in taal/ etnisch Informatisatie 

Sociale zekerheid Religieuze verschillen Verstedelijking 

Kunst Corruptie Vrede 

Wetenschap Moorden Werkgelegenheid 

Gezondheidszorg Gevangenen Voeding 

 

De deelvraag luidt: Welke factoren hebben de meeste invloed op de ontwikkeling van een land? We 

zullen dus moeten onderzoeken welke factoren het belangrijkste zijn. Het aantal van 27 factoren 

zullen we terugbrengen  tot de belangrijkste. Het is erg lastig om te onderzoeken welke factoren het 

meest van belang zijn. Je zou de toename van geluk kunnen vergelijken met de toename van de 

factor, maar je weet nooit precies in hoeverre die toename wordt veroorzaakt door die ene factor. 

Ook is er geen betrouwbare representatieve lijst met de toename van geluk over welke periode dan 

ook, zoals te lezen is in de voorlopige conclusie. Wij proberen het als volgt te meten: we koppelen de 

lijst van landen met ‘hun’ geluk aan beschikbare gegevens over de kwaliteit van een bepaalde factor. 

                                                           
34 Interview met Ruut Veenhoven, Emeritus professor sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 17 

december 2010. 

35
 Veenhoven, R., World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam. 
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Aan de correlaties hiervan hopen we af te meten hoe belangrijk deze factor is voor het geluk in een 

land. Dit is geen 100% zekere methode, maar omdat alle factoren naast elkaar bestaan is het 

onmogelijk om exact de invloed van alle factoren op het geluk van mensen te meten. 

Natuur 

Er bestaan nauwelijks statistieken over de hoeveelheid natuur in alle landen ter wereld. Een van de 

weinige lijsten die er is, is de Biodiversiteits-lijst 200536, waarin onder andere het percentage 

landoppervlakte vermeld wordt wat onder natuurtoezicht staat (zie bijlage 11.1). We zullen deze lijst 

gebruiken, omdat de oppervlakte van de natuurgebieden een goede indicatie geeft van de 

hoeveelheid en kwaliteit van de natuur. In de Biodiversiteits-lijst 2005 is van 149 landen de 

oppervlakte van het natuurgebied bekend. We hebben ook van 149 landen het geluksniveau. De 

landen waarvan we niet van beide de gegevens hebben, hebben we buiten beschouwing gelaten. 

Gecombineerd hadden we een database van 132 landen. De correlatie die hier uit kwam was 0,19. 

De statistische significantie van deze correlatie is 0,028, en hij is dus betrouwbaar. 

Luchtkwaliteit 

Het instituut dat zich voornamelijk bezighoudt met de gezondheid van de wereldbevolking is de 

WHO, de World Health Organization. De WHO houdt allerlei databases bij, maar helaas geen 

database over de luchtkwaliteit. Er is wel een lijst met luchtkwaliteit in steden, maar dat is niet waar 

wij naar zoeken. Omdat er verder geen instituut is dat hier onderzoek naar doet moeten we een 

alternatief bedenken. Omdat de luchtkwaliteit vooral wordt beïnvloed door vervoersmiddelen en 

fabrieken, die veel CO2 uitstoten, zullen wij een CO2-index gebruiken voor dit onderzoek. Vanwege de 

aandacht voor het klimaat zijn er allerlei instituten die onderzoek doen naar de hoeveelheid CO2 die 

wordt uitgestoten door landen. Wij gebruiken de databank van de Wereldbank, waarin de CO2-

uitstoot per inwoner vermeld staat37 (zie bijlage 11.2). In deze index staan van 196 landen de CO2 

uitstoot per inwoner in 2007. We hebben van 149 landen het geluksniveau. De landen waarvan we 

niet van beide de gegevens hebben, hebben we buiten beschouwing gelaten. Gecombineerd hadden 

we een database van 142 landen. De correlatie die hier uitkwam was 0,45. De statistische 

significantie van deze correlatie is 0,000 en hij is dus betrouwbaar. 

Huisvesting 

Wij denken dat de kwaliteit van de huisvesting veel invloed heeft op het geluksgevoel van mensen, 

omdat men veel tijd besteed in huis. Helaas hebben we geen geaccepteerde, goed onderbouwde, 

index kunnen vinden die de kwaliteit van de huisvesting bekijkt. Ook de totale infrastructuur wordt 

nergens goed weergegeven. 
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 United Nations Environment Programme (2004), World Database on Protected Areas, Cambridge, U.K. 

(http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/bio3_2005.pdf) 
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 http://data.worldbank.org/ 
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Vrijheid 

Bij het bepalen van de mate van vrijheid is het vooral van belang dat we politieke vrijheid 

onderscheiden van maatschappelijke vrijheid. Omdat dit onderzoek draait om de invloed van de 

staatsvorm op het geluk van mensen moeten we de staatsvorm, voor zover mogelijk, loskoppelen 

van deze factor. Met betrekking tot vrijheid zijn er een aantal bekende indices. Er is de, al eerder 

genoemde, Democracy Index van The Economist Intelligence Unit, maar deze is voor ons niet 

bruikbaar vanwege het politieke aspect. Verder is er een persvrijheidindex, die voor dit onderzoek 

ook niet bruikbaar is. Ook een index van economische vrijheid is niet wat wij zoeken. Tenslotte is er 

de, ook al eerder genoemde, ‘Freedom in the World’ Index, van de Freedom House38. Deze laatste 

splitst de vrijheid op in twee soorten: politieke vrijheid en maatschappelijke vrijheid. Dit is dus exact 

wat wij zoeken. Omdat politieke vrijheid los staat van maatschappelijke vrijheid kunnen we 

ontdekken wat de invloed van vrijheid is op het geluk van mensen. In de index worden cijfers van 1 

tot 7 gegeven, waarbij 1 geheel vrij is en 7 geheel onvrij. We hebben van 149 landen het 

geluksniveau. Gecombineerd met de maatschappelijke vrijheid database van de Freedom House (zie 

bijlage 11.3) hadden we een database van 147 landen. Hier kwam een correlatie uit van -0,497. De 

statistische significantie is 0,000 en hij is dus betrouwbaar. 

Gelijkheid 

In deze context bedoelen we met de mate van 

gelijkheid de inkomensgelijkheid. Deze 

inkomensgelijkheid is af te meten aan de Gini Index. 

Deze is opgenomen in het CIA World Fact Book39 (zie 

bijlage 11.4). In de Gini Index staan de Gini 

coëfficiënten. Deze worden berekend door de 

oppervlakte tussen de Lorenz-curve (cumulatieve 

inkomensverdelingfunctie) en de 45-graden lijn te delen 

door het totale oppervlakte van de driehoek rechts van 

de 45-graden lijn. Dit is grafisch weergegeven in de 

afbeelding.40 Hoe kleiner de uitkomst, hoe ‘gelijker’ het 

land. We hebben van 149 landen het geluksniveau. 

Gecombineerd met de Gini-Index hebben we een 

database van 126 landen. Hieruit kwam een correlatie van -0,186. De statistische significantie is 

0,037 en hij is dus betrouwbaar. 
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 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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Sociale zekerheid 

Er is geen enkele alom geaccepteerde index die de mate van sociale zekerheid bekijkt. Wel zijn er 

gegevens beschikbaar over de uitgaven die overheden doen met betrekking tot sociale zekerheid. Dé 

instantie die zich hier mee bezig houdt is de ILO, de International Labor Organisation. Dit orgaan van 

de VN houdt bij wat de uitgaven per land aan sociale zekerheid zijn. Helaas is de database waarin ze 

deze uitgaven bijhouden alleen toegankelijk voor geregistreerde onderzoekers, en hebben wij hier 

geen toegang tot kunnen krijgen. Samen met de ISSA, de International Social Security Association, 

geven ze elk jaar een rapport uit over de mate van sociale zekerheid per land41. Dit rapport is wel 

voor iedereen toegankelijk. Achterin dit rapport is een uitgebreide statistische toevoeging gedaan, 

die waarschijnlijk veel overeenkomt met de database van de ILO. In deze toevoeging staan onder 

andere de uitgaven aan sociale zekerheid per land, als percentage van het Bruto Binnenlands 

Product. Er zijn zowel statistieken inclusief als exclusief gezondheidszorg. Omdat wij gezondheidszorg 

apart bekijken nemen we dit niet mee in dit onderzoek. In dit rapport verschillen de jaren per land, 

we gebruiken dus verschillende jaren voor deze statistieken. Wel zitten ze allemaal tussen 2000 en 

2010, dus ze vallen wel binnen ons geluks-kader (zie bijlage 11.5). Gecombineerd met onze geluks-

database hebben we een database van 120 landen. De correlatie hiertussen is 0,503. De statistische 

significantie hiervan is 0,000, en hij is dus betrouwbaar. 

Kunst 

Helaas is er geen instantie die bijhoudt in welke mate de kunst in een land gestimuleerd wordt. Ook 

wordt nergens bijgehouden hoeveel overheden uitgeven aan kunst en cultuur. 

Wetenschap 

In deze context zien we ‘wetenschapsstimulering’ als ‘uitgaven aan de wetenschap’. De Wereldbank 

houdt bij hoeveel geld er per land wordt uitgeven aan ‘research and development’42 (zie bijlage 

11.6). Gecombineerd hebben we een database van 104 landen. De correlatie die hier uit komt is 

0,469. De statische significantie is 0,000 dus hij is betrouwbaar. 

Gezondheidszorg 

Er zijn verschillende manieren waarop de kwaliteit van de gezondheidszorg te meten is. Dé instantie 

die gaat over gezondheidszorg is de WHO, de World Health Organization. In haar statistieken43 houdt 

ze alles bij met betrekking tot gezondheidszorg, van praktisch alle landen ter wereld. Er zijn diverse 

statistieken die we zouden kunnen gebruiken: aantal ziekenhuisbedden per persoon, uitgaven per 

persoon aan gezondheidszorg of uitgaven aan gezondheidszorg als percentage van het BBP. Het 

nadeel van het aantal ziekenhuisbedden is dat het niets zegt over de kwaliteit. Het nadeel van de 

uitgaven als percentage van het BBP is dat je hiermee niet ontdekt of mensen gelukkig worden van 

goede gezondheidszorg. Een land als Nederland geeft veel meer uit aan gezondheidszorg per 

persoon dan een land als Congo, ookal zouden ze allebei 10% van het BBP uitgeven. 
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We vergelijken geluk dus met de uitgaven aan gezondheidszorg per persoon. De uitgaven zijn 

omgerekend naar PPP int. $. Hierdoor kan je een goede vergelijking maken van de daadwerkelijke 

waarde die wordt uitgegeven aan de gezondheidszorg (zie bijlage 11.7). Onze database is 142 landen. 

De correlatie is 0,637 en de statistische significantie is 0,000. Hij is dus betrouwbaar. 

Scholing 

De bekendste scholings-index is die van het UNDP, die elk jaar in het HDR ook een Education Index 

publiceert. Deze ‘education index’ is niet opgenomen in de laatste versie van het HDR, dus gebruiken 

wij de versie uit het HDR van 200944 (zie bijlage 11.8). Hierin zijn de geletterdheid en de 

participatiegraad opgenomen. Gecombineerd met onze gelukslijst hebben we een database van 145 

landen. De correlatie is hier 0,661. De significantie is 0,000 en hij is dus betrouwbaar. 

Levensverwachting 

In het CIA World Fact Book45 worden praktisch alle meetbare feiten ter wereld verzameld, dus ook de 

levensverwachting bij geboorte (zie bijlage 11.9). Gecombineerd met onze database hebben we de 

statistieken van 145 landen. De correlatie is hier 0,725. Deze correlatie is significant: 0,000. 

Economische groei 

Economische groei fluctueert sterk. Om toch een conclusie te kunnen verbinden aan dit onderzoek 

zullen we de economische groei over 10 jaar nemen46 (zie bijlage 11.10). De economische groei 

gegevens gecombineerd met onze database van geluk telt 142 landen. De correlatie is -0,254 en de 

significantie is 0,002. Hij is dus betrouwbaar. 

Geloof in God 

Er is geen enkele instantie die wereldwijd bijhoudt of en hoeveel mensen in een God geloven. Wel 

heeft de Europese Unie in haar Eurobarometer47 onderzocht hoeveel procent van de  inwoners van 

diverse Europese landen aangeven in een God te geloven (zie bijlage 11.11). We zullen deze lijst van 

32 landen gebruiken om te onderzoeken of Geloof in God invloed heeft op het gemiddelde 

geluksniveau. De correlatie die hier uitkomt is -0,234. De significantie is 0,198. Deze correlatie is dus 

niet betrouwbaar. 
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Diversiteit in taal/ etnisch 

Ethnologue is een instantie die allerlei wetenswaardigheden bijhoudt over talen op de wereld. Ze 

houdt ook de diversiteit per land bij48 (zie bijlage 11.12). De index geeft aan hoe groot de kans is dat 

twee mensen een verschillende taal spreken. Hoe hoger het getal, hoe hoger de kans. Gecombineerd 

met onze geluksindex hebben we een database van 145 landen. De correlatie is -0,462. De 

significantie is 0,000 en dus betrouwbaar. 

Religieuze verschillen 

In 2003 heeft Alberto Alesina, Professor Economie aan de Harvard Universiteit in de VS, onderzoek 

gedaan naar religieuze verschillen. Hij heeft de kans onderzocht dat twee mensen in een land tot 

verschillende religieuze groepen behoren49 (zie bijlage 11.13). Gecombineerd met onze 

geluksdatabase hebben we een bestand van 142 landen. De correlatie is -0,247 en hij is betrouwbaar 

(0,003). 

Corruptie 

Transparency International is een organisatie met als doel het uitbannen van corruptie in de 

wereld50. In haar ‘corruption perceptions index 2010’ houdt ze de mate van corruptie bij van bijna 

alle landen ter wereld (zie bijlage 11.14). Gecombineerd met onze gelukslijst houden we 145 landen 

over. De correlatie is 0,640 en deze is betrouwbaar (0,000). 

Moorden 

In het databestand dat wij van Prof. Veenhoven hebben gekregen staat ook een lijst van 

‘murderrates’: het aantal mensen per 100.000 inwoners dat jaarlijks wordt vermoordt51 (zie bijlage 

11.15). Gecombineerd hebben we een database van 105 landen. De correlatie is 0,133. Deze is niet 

betrouwbaar, want de significantie is 0,176. 

Gevangenen 

Binnen King’s College London, een van de beste universiteiten van Engeland52, houdt het 

International Centre for Prison Studies bij hoeveel inwoners er er 100000 gevangen zitten53 (zie 

bijlage 11.16). Gecombineerd met onze geluksdatabase geeft dit een correlatie van 0,202. De 

significantie is 0,014 en hij is dus betrouwbaar. 
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Leeftijdsopbouw 

De Verenigde Naties publiceert in haar HDR-rapport ook bevolkingsstatistieken54. Om de 

leeftijdsopbouw te kunnen bekijken zijn twee groepen van belang: jongeren en ouderen. De VN 

houdt statistieken bij over het percentage inwoners onder de 15 jaar oud (zie bijlage 11.17) en het 

percentage boven de 65 jaar oud (zie bijlage 11.18). Gecombineerd met onze geluksdatabase zijn 

beide 140 landen groot. De correlatie tussen het percentage mensen boven de 65 en geluk is 0,452 

(0,000) en die onder de 15 is -0,575 (0,000). 

Politieke stabiliteit 

Politieke stabiliteit houdt in dat er weinig kans is dat een regering snel zal vallen/ veranderen. De al 

eerder genoemde Economist Intelligence Unit heeft in 2010 de Poltical Instability Index gemaakt55, 

waarin 165 landen worden gerangschikt naar hun instabiliteit (zie bijlage 11.19). Gekoppeld met 

geluk hebben we 143 landen. Hoe lager het cijfer, hoe stabieler. De correlatie is -0,567, en de 

significantie 0,000 (betrouwbaar dus). 

Rechten van de mens 

De Britse krant The Guardian houdt mensenrechtenschendingen over de hele wereld bij. Hierin zijn 

onder andere de doodstraf, oneerlijke processen, martellingen en verdwijningen opgenomen56 (zie 

bijlage 11.20). Gecombineerd met onze gelukslijst hebben we 144 landen. De correlatie is -0,437, en 

de significantie is 0,000. Hij is dus betrouwbaar. 

Industrialisatie 

De Wereldbank houdt diverse statistieken bij over landbouw en industrialisatie57. Industrialisatie is 

eigenlijk het tegenovergestelde van landbouw. Statistieken die we kunnen gebruiken zijn het aandeel 

van landbouw in het BBP en het aandeel van landbouw in de werkgelegenheid. Omdat 

industrialisatie over het algemeen zorgt voor efficiëntere landbouw zullen wij de landbouw als 

percentage van de werkgelegenheid koppelen aan geluk (zie bijlage 11.21). Onze database bevat 111 

landen. De correlatie is -0,660. De significantie is 0,000. 
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Informatisatie 

De informatisatie is af te lezen aan het telefoon- en internetgebruik. De Verenigde Naties houden 

hier statistieken van bij in hun jaarlijkse HDR-rapport58. De correlatie van geluk met internetgebruik is 

0,636 (significantie: 0,000) bij een database van 139 landen (zie bijlage 11.22), en die van geluk met 

telefoongebruik is 0,637(significantie 0,000) bij een database van 140 landen (zie bijlage 11.23). 

Verstedelijking 

Er zijn diverse organisaties die de mate van verstedelijking bijhouden. Het World Resources 

Institute59 houdt van 221 landen/ regio’s bij hoeveel procent van de gehele bevolking in steden 

woont (zie bijlage 11.24). Gecombineerd met onze geluks-lijst hebben we een database van 144 

landen. De correlatie is 0,619. De significantie is 0,000 (betrouwbaar dus). 

Vrede 

De mate van vrede is onderzocht door diverse instituten. Een van de meest gerespecteerde 

onderzoeken naar vrede wordt jaarlijks gedaan door ‘Vision of Humanity’: The Global Peace Index60. 

Hierin worden 149 landen gerangschikt naar vredigheid (zie bijlage 11.25). Hoe hoger het cijfer, hoe 

gewelddadiger het land. Gecombineerd met onze geluks-lijst hebben we een database van 133 

landen. De correlatie is -0,466, en de significantie 0,000 (dus significant). 

Werkgelegenheid 

Dé organisatie die zich bezighoudt met werkgelegenheid is de al eerder genoemde International 

Labor Organisation (ILO). In haar jaarlijkse rapport61 staan ook de werkloosheidcijfers van praktisch 

alle landen ter wereld. De werkloosheid is een goede indicator voor de werkgelegenheid: een hoge 

werkloosheid duidt op een lage werkgelegenheid. Onze lijst geeft de werkloosheid als percentage 

van de beroepsbevolking (zie bijlage 11.26) Gecombineerd hebben we de data van 122 landen. De 

correlatie hiervan is -0,285. De significantie is 0,001 en hij is dus betrouwbaar. 

Voeding 

De Verenigde Naties houden het percentage ondervoede mensen bij. Wij hebben een database62 

met daarin het percentage van de totale bevolking dat ondervoed is in 176 landen. Gecombineerd 

met onze geluks-database hebben we gegevens van 139 landen. De significante (0,000) correlatie is -

0,622. 
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In onderstaande tabel staan alle factoren  waarvan we de correlaties en  significantie gevonden 

hebben. Ze staan gesorteerd op de grootte van de correlatie. 

Factor Correlatie Significantie 

Levensverwachting 0,725 0,000 

Scholing 0,661 0,000 

Industrialisatie -0,66 0,000 

Corruptie 0,64 0,000 

Gezondheidszorg 0,637 0,000 

Informatisatie (telefonie)  0,637 0,000 

Informatisatie (internet) 0,636 0,000 

Voeding 0,622 0,000 

Verstedelijking 0,619 0,000 

Leeftijdsopbouw (onder 15) -0,575 0,000 

Politieke stabiliteit -0,567 0,000 

Sociale zekerheid 0,503 0,000 

Vrijheid -0,497 0,000 

Wetenschap 0,469 0,000 

Vrede -0,466 0,000 

Diversiteit in taal/ etnisch -0,462 0,000 

Leeftijdsopbouw (boven 65) 0,452 0,000 

Luchtkwaliteit 0,45 0,000 

Rechten van de mens -0,437 0,000 

Werkgelegenheid -0,285 0,001 

Economische groei -0,254 0,010 

Religieuze verschillen -0,247 0,003 

Geloof in god -0,234 0,198 

Gevangenen 0,202 0,002 

Natuur 0,19 0,028 

Gelijkheid -0,186 0,037 

Moorden 0,133 0,176 

 

Uit deze lijst willen we nu opmaken welke factoren het meeste invloed op het geluksgevoel van 

mensen hebben. Om dit te bepalen beschrijven we per onderwerp waarom we wel of niet voor een 

factor kiezen als belangrijk voor het geluksgevoel van mensen. 

Levensverwachting 

Deze factor heeft de grootste correlatie met geluk die wij gevonden hebben. We zullen 

levensverwachting echter niet meenemen als factor, omdat deze sterk wordt beïnvloed door 

gezondheidszorg. Gezondheidszorg is dus de factor waar overheden op in kunnen spelen. 

Scholing 

Scholing heeft een sterke correlatie met geluk. Wij zullen deze factor dus beschouwen als factor die 

invloed heeft op het geluksniveau. 
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Industrialisatie 

Deze factor heeft een sterke correlatie met geluk. Echter, we zijn er niet van overtuigd dat hij 

duidelijk weergeeft wat de mate van industrialisatie is. Het percentage mensen wat in de landbouw 

werkt is niet per sé ‘niet ge-industrialiseerd’. De landbouw kan erg sterk geïndustrialiseerd zijn, 

terwijl de sector erg groot is, waardoor er veel mensen in werken. We zullen deze factor dus niet 

meenemen in ons verdere onderzoek omdat hij niet betrouwbaar genoeg is. 

Corruptie 

Corruptie heeft een sterke correlatie met het geluksniveau in landen. Omdat overheden beleid 

kunnen maken op het bestrijden van corruptie zullen we deze factor dus meenemen in ons verdere 

onderzoek. 

Gezondheidszorg 

Er is een sterke correlatie tussen de kwaliteit van gezondheidszorg en het gemiddelde geluksniveau 

in een land. Gezondheidszorg heeft invloed op veel aspecten in een samenleving, zoals 

leeftijdsopbouw en levensverwachting. We zullen deze factor dus meenemen in ons verdere 

onderzoek. 

Informatisatie 

De invloed van informatisatie op het geluksniveau van een land lijkt groot: beide correlaties zijn 

hoog. Wij zijn echter van mening dat het gebruik van internet en telefonie mensen niet gelukkiger 

maakt. In rijke landen hebben meer mensen toegang tot telefonie en internet. In deze rijke landen 

zijn vaak ook betere andere voorzieningen aanwezig. Wij denken niet dat de informatisatie invloed 

heeft op het gemiddelde geluksniveau van mensen in een land, en zullen deze factor dan ook niet 

meenemen in ons verdere onderzoek. 

Voeding 

De correlatie van voeding en geluk is erg hoog. Wij denken dat de aanwezigheid van voeding veel 

invloed heeft op het geluksniveau van mensen, en zullen deze factor dus ook meenemen in ons 

verdere onderzoek. 

Verstedelijking 

Er is een grote correlatie tussen verstedelijking en het geluksniveau van mensen in een land. Het 

leven in een stad is heel anders dan dat op het platteland, en heeft dus ook invloed op het 

geluksniveau. Wij zullen deze factor dus meenemen in ons verdere onderzoek. 

Leeftijdsopbouw 

Wij hebben twee redelijk hoge correlaties gevonden tussen leeftijdsopbouw en geluk. Echter, de 

leeftijdsopbouw hangt sterk samen met de gezondheidszorg in een land. Het is logisch dat er meer 

ouderen in een land zijn, naarmate de gezondheidszorg beter wordt. Omdat deze factor dus niet 

onafhankelijk is zullen we hem niet meenemen in ons verdere onderzoek. 
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Politieke stabiliteit 

We hebben een redelijk grote correlatie gevonden tussen politieke stabiliteit en geluk. Wij zullen 

deze factor dus meenemen in ons verdere onderzoek. 

Sociale zekerheid 

Er is een redelijk grote correlatie tussen sociale zekerheid en geluk. Het is niet helemaal duidelijk of 

dit wordt veroorzaakt door de sociale zekerheid zelf of doordat rijkere landen over het algemeen 

meer uitgaven aan sociale zekerheid, maar toch zullen we deze factor meenemen in ons verdere 

onderzoek. 

Vrijheid 

De mate van vrijheid heeft een redelijk hoge correlatie met geluk, en lijkt dus belangrijk te zijn voor 

het gemiddelde geluksniveau in een land. We zullen deze factor dus meenemen in ons verdere 

onderzoek. 

Wetenschap 

De mate van wetenschapsstimulering heeft een redelijk hoge correlatie met geluk. 

Wetenschapsstimulering leidt tot innovatie, wat op de lange termijn positief kan uitpakken voor een 

land. We zullen deze factor dus meenemen in ons verdere onderzoek. 

Vrede 

Conflicten lijken, blijkens de correlatie, veel invloed te hebben op het geluk in een land. We zullen 

deze factor dus meenemen in ons verdere onderzoek. 

Diversiteit in taal/ etnisch 

De correlatie tussen diversiteit en geluk is redelijk hoog. We zullen deze echter niet meenemen in 

ons verdere onderzoek omdat diversiteit een statische factor is. Een overheid kan mensen niet ‘tot 

een andere etniciteit’ laten behoren. Er valt dus geen beleid op te maken, behalve het wijzigen van 

landsgrenzen. 

Luchtkwaliteit 

Wij hebben een redelijk grote correlatie gevonden tussen luchtkwaliteit en geluk. Echter, de 

correlatie duidt op meer geluk naarmate de CO2 uitstoot stijgt. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het 

feit dat inwoners van ontwikkelde landen een luxere levensstijl hebben dan inwoners van minder 

ontwikkelde landen. Deze luxe levensstijl leidt tot meer CO2 uitstoot. Omdat CO2, voor zover wij 

weten, geen invloed heeft op het geluksgevoel van mensen zullen wij deze factor niet meenemen in 

ons verdere onderzoek. 

Rechten van de mens 

Hoewel vrijheid vaak samen komt met het respecteren van de rechten van de mens vinden wij het 

wel degelijk een substantieel andere factor. Omdat de correlatie redelijk hoog is zullen wij deze 

factor dus ook meenemen in ons verdere onderzoek. 
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Werkgelegenheid 

Er is geen overtuigende correlatie tussen werkgelegenheid en geluk, vandaar dat wij deze factor niet 

zullen meenemen in ons verdere onderzoek. 

Religieuze verschillen 

Er is geen overtuigende correlatie tussen religieuze verschillen en geluk, vandaar dat wij deze factor 

niet zullen meenemen in ons verdere onderzoek. Ook kan een overheid geen beleid maken op 

religieuze verschillen. Je kan mensen namelijk moeilijk verbieden een bepaalde geloofsovertuiging 

aan te hangen. 

Geloof in God 

De gevonden correlatie is niet significant en zullen wij dus niet meenemen in ons verdere onderzoek. 

Economische Groei 

Hoewel de gevonden correlatie tussen economische groei en geluk redelijk klein is, zullen wij deze 

toch meenemen in ons verdere onderzoek. Wij denken namelijk dat economische groei wel degelijk 

van invloed is op het geluk van mensen, vanwege de vele problemen die er vaak mee gepaard gaan. 

We zullen deze factor dus ook nog aan de stadia koppelen. 

Gevangenen 

De correlatie tussen de hoeveelheid gevangenen en geluk is klein, en deze zullen wij dan ook niet 

meenemen in ons verdere onderzoek. 

Gelijkheid 

Hoewel de gevonden correlatie tussen de mate van gelijkheid en geluk erg klein is, zullen we deze 

factor wel gebruiken in ons verdere onderzoek. We verwachten namelijk dat ongelijkheid in de 

lagere stadia zeer belangrijk kan zijn voor het geluksgevoel van mensen. Dit is niet terug te zien in de 

‘totale’ correlatie, maar misschien dus wel na de onderverdeling in stadia. 

Moorden 

De gevonden correlatie tussen de hoeveelheid moorden en geluk is erg klein en niet significant, en 

wij zullen deze dus niet gebruiken in ons verdere onderzoek. 
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11.3 Conclusie 

Onze deelvraag was: Welke factoren hebben het meeste invloed op de ontwikkeling van een land? 

We onderscheiden dertien factoren die de meeste invloed hebben op de ontwikkeling van een land: 

 Scholing 

 Corruptie 

 Gezondheidszorg 

 Voeding 

 Verstedelijking 

 Politieke stabiliteit 

 Sociale zekerheid 

 Vrijheid 

 Wetenschap 

 Vrede 

 Rechten van de mens 

 Economische groei 

 Gelijkheid 

Van deze dertien factoren zullen we in de volgende deelvraag gaan onderzoeken in welk 

ontwikkelingsstadium ze het meeste invloed hebben op het geluksniveau in een land.  
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12. Factoren van ontwikkeling per stadium 

In welke mate is een factor van belang in een ontwikkelingsstadium? 

12.1 Introductie 

Onze hoofdvraag is: In welke gevallen is de ontwikkeling van een land meer gebaat bij een dictatuur 

dan bij een democratie? We hebben de gevallen gedefinieerd in onze stadia, en de ontwikkeling van 

een land nader uitgewerkt in onze deelvraag over het geluksniveau van mensen. We koppelen nu de 

factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van een land aan de gevallen. 

12.2 Onderzoek 

Tijdens de beantwoording van onze vorige deelvraag hebben we databases gecreëerd met daarin het 

geluksniveau en de factor. In deze deelvraag zullen we deze databases uitbreiden, door de landen in 

te delen in stadia. Deze stadia hebben we gedefinieerd in deelvraag 4. Door het berekenen van de 

correlaties van geluk en factor per stadium kunnen we de invloed van de factor bekijken in elk 

‘geval’; de mate van ontwikkeling. 

In de komende paragraaf bekijken we per factor (uit deelvraag 5) wat hun invloed is per stadium. 

Scholing 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 142 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,168 0,329 36 

Stadium 2 0,195 0,209 43 

Stadium 3 0,081 0,688 27 

Stadium 4 0,451 0,006 36 

 

Corruptie 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 142 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,062 0,719 36 

Stadium 2 0,117 0,460 42 

Stadium 3 0,058 0,773 27 

Stadium 4 0,664 0,000 37 
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Gezondheidszorg 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 140 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,428 0,009 36 

Stadium 2 0,095 0,544 43 

Stadium 3 -0,023 0,910 27 

Stadium 4 0,523 0,002 34 

 

Voeding 

Opvallend is dat alle landen in stadium 4 een percentage ondervoedden van 5% hebben. Dit komt 

omdat 5% als laagste waarde wordt aangegeven. In ontwikkelingsstadium 1 is er dus geen correlatie 

te berekenen tussen geluk en voeding. We kunnen echter wel stellen dat voeding hier geen invloed 

meer heeft op het geluk, omdat er al in is voorzien. 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database in stadia 1, 2 en 3 van 

104 landen. De correlaties zijn als volgt: 

Stadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 -0,464 0,004 36 

Stadium 2 -0,176 0,265 42 

Stadium 3 -0,030 0,884 26 

 

Verstedelijking 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 131 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 -0,030 0,864 36 

Stadium 2 0,104 0,505 43 

Stadium 3 0,343 0,093 25 

Stadium 4 0,159 0,356 36 

 

Politieke stabiliteit 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 142 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,105 0,543 36 

Stadium 2 -0,048 0,761 42 

Stadium 3 -0,193 0,334 27 

Stadium 4 -0,533 0,001 37 
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Sociale zekerheid 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 120 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,097 0,609 30 

Stadium 2 -0,332 0,073 30 

Stadium 3 -0,380 0,056 26 

Stadium 4 0,349 0,043 34 

 

Vrijheid 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 143 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,243 0,154 36 

Stadium 2 -0,201 0,196 43 

Stadium 3 -0,088 0,664 27 

Stadium 4 -0,328 0,047 37 

 

Wetenschap 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 103 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 -0,367 0,217 13 

Stadium 2 -0,245 0,185 31 

Stadium 3 -0,281 0,174 25 

Stadium 4 0,296 0,089 34 

 

Vrede 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 132 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,008 0,966 30 

Stadium 2 -0,166 0,299 41 

Stadium 3 -0,146 0,476 26 

Stadium 4 -0,291 0,090 35 
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Rechten van de mens 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 141 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 -0,137 0,427 36 

Stadium 2 -0,181 0,246 43 

Stadium 3 0,030 0,889 25 

Stadium 4 -0,401 0,014 37 

 

Economische groei 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 140 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 0,514 0,002 35 

Stadium 2 -0,428 0,005 42 

Stadium 3 -0,376 0,058 26 

Stadium 4 -0,107 0,529 37 

 

Gelijkheid 

Gekoppeld met het BBP per hoofd van de bevolking hebben we een database van 126 landen. De 

correlaties zijn als volgt: 

Ontwikkelingsstadium Correlatie Significantie Aantal Landen 

Stadium 1 -0,281 0,126 31 

Stadium 2 0,511 0,001 37 

Stadium 3 0,409 0,038 26 

Stadium 4 -0,370 0,037 32 
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Per stadium hebben we de volgende correlaties gevonden (gesorteerd op significantie): 

Stadium 1: 

Factor Correlatie  Significantie 

Economische groei 0,514 0,002 

Voeding -0,464 0,004 

Gezondheidszorg  0,428 0,009 

Gelijkheid -0,281 0,126 

Vrijheid 0,243 0,154 

Wetenschap -0,367 0,217 

Scholing 0,168 0,329 

Rechten van de mens -0,137 0,427 

Politieke stabiliteit 0,105 0,543 

Sociale zekerheid 0,097 0,609 

Corruptie 0,062 0,719 

Verstedelijking -0,030 0,864 

Vrede 0,008 0,966 

 

Stadium 2: 

Factor Correlatie  Significantie 

Gelijkheid 0,511 0,001 

Economische groei -0,428 0,005 

Sociale zekerheid -0,332 0,073 

Wetenschap -0,245 0,185 

Vrijheid -0,201 0,196 

Scholing 0,195 0,209 

Rechten van de mens -0,181 0,246 

Voeding -0,176 0,265 

Vrede -0,166 0,299 

Corruptie 0,117 0,460 

Verstedelijking 0,104 0,505 

Gezondheidszorg  0,095 0,544 

Politieke stabiliteit -0,048 0,761 
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Stadium 3: 

Factor Correlatie  Significantie 

Gelijkheid 0,409 0,038 

Sociale zekerheid -0,380 0,056 

Economische groei -0,376 0,058 

Verstedelijking 0,343 0,093 

Wetenschap -0,281 0,174 

Politieke stabiliteit -0,193 0,334 

Vrede -0,146 0,476 

Vrijheid -0,088 0,664 

Scholing 0,081 0,688 

Corruptie 0,058 0,773 

Voeding -0,030 0,884 

Rechten van de mens 0,030 0,889 

Gezondheidszorg  -0,023 0,910 

 

Stadium 4: 

Factor Correlatie  Significantie 

Corruptie 0,664 0,000 

Politieke stabiliteit -0,533 0,001 

Gezondheidszorg  0,523 0,002 

Scholing 0,451 0,006 

Rechten van de mens -0,401 0,014 

Gelijkheid -0,370 0,037 

Sociale zekerheid 0,349 0,043 

Vrijheid -0,328 0,047 

Wetenschap 0,296 0,089 

Vrede -0,291 0,090 

Verstedelijking 0,159 0,356 

Economische groei -0,107 0,529 

Voeding - - 

 

In de vorige deelvragen zochten we naar de hoogste correlaties. In deze deelvraag draait het erg om 

betrouwbaarheid, hier zullen we dus in eerste instantie op selecteren. Per stadium selecteren we de 

5 belangrijkste factoren die invloed hebben op het geluksniveau van mensen. We selecteren de 5 

factoren met de beste significantie. De groene factoren zijn significant en nemen we mee in ons 

verdere onderzoek, de oranje zijn niet significant en nemen we mee in ons verdere onderzoek. 
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12.3 Conclusie 

In ons verdere onderzoek zullen we de volgende factoren gebruiken. 

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 

Voeding Gelijkheid Gelijkheid Scholing 

Gezondheidszorg  Economische groei Economische groei Corruptie 

Gelijkheid Wetenschap Wetenschap Gezondheidszorg 

Economische groei Vrijheid Sociale zekerheid Rechten van de mens 

Vrijheid Sociale zekerheid Verstedelijking Politieke stabiliteit 
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13. Dictatuur of democratie? 

Is een dictatuur te verkiezen boven een democratie in ontwikkelingsstadium 

1,2,3, etc.? 

13.1 Introductie 

We hebben nu per stadium de 5 factoren ontdekt die de grootste meetbare invloed hebben op het 

geluksgevoel van mensen in een land. We zullen deze factoren nu koppelen aan de mate van 

democratie, zodat we kunnen zien of een bepaalde factor meer gebaad is bij een dictatuur dan een 

democratie. 

13.2 Onderzoek 

Stadium 1: 

Voeding 

De factor voeding gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,198 en heeft als 

significantie 0,248. 

Gezondheidszorg 

De factor gezondheidszorg gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,132 en heeft 

als significantie 0,448. 

Gelijkheid 

De factor gelijkheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,195 en heeft als 

significantie 0,292. 

Economische groei 

De factor economische groei gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,271 en 

heeft als significantie 0,116. 

Vrijheid 

De factor vrijheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,760 en heeft als 

significantie 0,000. 
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Stadium 2: 

Gelijkheid 

De factor gelijkheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,379 en heeft als 

significantie 0,021. 

Economische groei 

De factor economische groei gekoppeld aan de mate van de democratie geeft als correlatie -0,243 en 

heeft als significantie 0,125. 

Wetenschap 

De factor wetenschap gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,322 en heeft als 

significantie 0,077. 

Vrijheid 

De factor vrijheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,838 en heeft als 

significantie 0,000. 

Sociale zekerheid 

De factor sociale zekerheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,057 en 

heeft als significantie 0,769. 

Stadium 3: 

Gelijkheid 

De factor gelijkheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,322 en heeft als 

significantie 0,109. 

Economische Groei 

De factor economische groei gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,627 en 

heeft als significantie 0,001. 

Wetenschap 

De factor wetenschap gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,078 en heeft als 

significantie 0,709. 

Sociale zekerheid 

De factor sociale zekerheid gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,183 en 

heeft als significantie 0,371. 
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Verstedelijking 

De factor verstedelijking gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,043 en heeft 

als significantie 0,837. 

Stadium 4: 

Scholing 

De factor scholing gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,874 en heeft als 

significantie 0,000. 

Corruptie 

De factor corruptie gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,412 en heeft als 

significantie 0,011. 

Gezondheidszorg 

De factor gezondheidszorg gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie 0,494 en heeft 

als significantie 0,003. 

Rechten van de mens 

De factor rechten van de mens gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,500 en 

heeft als significantie 0,002. 

Politieke stabiliteit 

De factor politieke stabiliteit gekoppeld aan de mate van democratie geeft als correlatie -0,419 en 

heeft als significantie 0,010. 
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13.3 Conclusie 

De gevonden correlaties tussen de factor en de mate van democratie zijn (op basis van significantie): 

Stadium 1: 

Factor Correlatie Significantie 

Vrijheid -0,760 0,000 

Economische 

groei 
-0,271 0,116 

Voeding -0,198 0,248 

Gelijkheid -0,195 0,292 

Gezondheidszorg 0,132 0,448 

 

Stadium 2: 

Factor Correlatie Significantie 

Vrijheid -0,838 0,000 

Gelijkheid 0,379 0,021 

Wetenschap -0,322 0,077 

Economische 

groei 
-0,243 0,125 

Sociale zekerheid 0,057 0,769 

 

Stadium 3: 

Factor Correlatie Significantie 

Economische 

groei 
-0,627 0,001 

Gelijkheid 0,322 0,109 

Sociale zekerheid 0,183 0,371 

Wetenschap -0,078 0,709 

Verstedelijking 0,043 0,837 
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Stadium 4: 

Factor Correlatie Significantie 

Scholing 0,874 0,000 

Gezondheidszorg 0,494 0,003 

Rechten van de 

mens 
-0,500 0,003 

Politieke 

stabiliteit 
-0,419 0,010 

Corruptie 0,412 0,011 

 

De groene factoren hebben een betrouwbare correlatie. 

Als we de gevonden correlaties van deelvragen 6 en 7 koppelen weten we in welke gevallen een 

dictatuur beter is voor een land dan een democratie. In onderstaande tabellen is per stadium te zien 

wat het effect is van de factor op het geluksniveau in een land, wat het effect is van de staatsvorm op 

die factor en wat daardoor dus het effect is van de staatsvorm op het geluk. De groene cellen staan 

voor een significante correlatie. Over de andere cellen kunnen we eigenlijk niks concluderen, omdat 

ze niet betrouwbaar zijn. 

Stadium 1: 

Factor Effect in woorden Effect democratie op 

effect 

Betere 

staatsvorm 

Voeding Hoe lager de ondervoeding, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe lager de 

ondervoeding. 

Democratie 

Gezondheidszorg Hoe beter de 

gezondheidszorg, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe beter de 

gezondheidszorg. 

Democratie 

Gelijkheid Hoe meer gelijkheid, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe meer gelijkheid. 

Democratie 

Economische groei Hoe meer economische groei, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe minder economische 

groei. 

Dictatuur 

Vrijheid Hoe minder vrijheid, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe meer vrijheid. 

Dictatuur 
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Stadium 2: 

Factor Effect in woorden Effect democratie op 

effect 

Betere 

staatsvorm 

Gelijkheid Hoe minder gelijkheid, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

minder gelijkheid. 

Democratie 

Economische groei Hoe minder economische groei, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

minder economische groei. 

Democratie 

Wetenschap Hoe minder 

wetenschapsuitgaven, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

minder 

wetenschapsuitgaven. 

Democratie 

Vrijheid Hoe meer vrijheid, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

meer vrijheid. 

Democratie 

Sociale zekerheid Hoe minder sociale zekerheid, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

meer sociale zekerheid. 

Dictatuur 

 

Stadium 3: 

Factor Effect in woorden Effect democratie op 

effect 

Betere 

staatsvorm 

Gelijkheid Hoe minder gelijkheid, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

minder gelijkheid. 

Democratie 

Economische groei Hoe minder economische groei, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

minder economische 

groei. 

Democratie 

Wetenschap Hoe minder 

wetenschapsuitgaven, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

minder 

wetenschapsuitgaven. 

Democratie 

Sociale zekerheid Hoe minder sociale zekerheid, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

meer sociale zekerheid. 

Dictatuur 

Verstedelijking Hoe meer verstedelijking, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, hoe 

meer verstedelijking. 

Democratie 
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Stadium 4: 

Factor Effect in woorden Effect democratie op 

effect 

Betere 

staatsvorm 

Scholing Hoe betere scholing, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe betere scholing. 

Democratie 

Corruptie Hoe minder corruptie, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe minder corruptie 

Democratie 

Gezondheidszorg Hoe beter de 

gezondheidszorg, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe beter de 

gezondheidszorg. 

Democratie 

Rechten van de mens Hoe meer naleving van de 

rechten van de mens, hoe 

gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe meer naleving van de 

rechten van de mens. 

Democratie 

Politieke stabiliteit Hoe meer politieke stabiliteit, 

hoe gelukkiger. 

Hoe meer democratie, 

hoe meer politieke 

stabiliteit. 

Democratie 
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14. Conclusie 

14.1 Introductie 

Onze hoofdvraag is: In welke gevallen is de ontwikkeling van een land meer gebaat bij een dictatuur 

dan bij een democratie?  

We hebben geen antwoord op onze hoofdvraag kunnen geven, omdat de ‘ontwikkeling’ niet te 

onderzoeken is. Dit komt door het feit dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn over het 

geluksgevoel van mensen. Met alle mitsen en maren die we in het onderzoek moesten aanbrengen, 

kunnen we toch met overtuiging stellen dat:  

14.2 Stadium 1 

- Hoe hoger het inkomen, hoe gelukkiger. 

- Het is belangrijker om veel geld aan te trekken dan de staatsvorm te veranderen. 

14.3 Stadium 2 

- Hoe democratischer, hoe gelukkiger. 

- Hoe democratischer een land is, hoe minder gelijkheid er is. Dit is goed voor het geluksgevoel 

in een land. 

- Democratie lijkt de beste staatsvorm. 

14.4 Stadium 3 

- Er zijn niet genoeg betrouwbare gegevens om een degelijke conclusie te trekken. 

- Democratie lijkt de beste staatsvorm aan de hand van de factoren, deze zijn echter niet 

betrouwbaar. 

14.5 Stadium 4 

- Hoe democratischer, hoe gelukkiger. 

- Hoe democratischer een land is, hoe beter de scholing er is. Dit is goed voor het geluksgevoel 

in een land. 

- Hoe democratischer een land is, hoe minder corruptie er is. Dit is goed voor het geluksgevoel 

in een land. 

- Hoe democratischer een land is, hoe beter de gezondheidszorg er is. Dit is goed voor het 

geluksgevoel in een land. 

- Hoe democratischer een land is, hoe meer naleving van de rechten van de mens er is. Dit is 

goed voor het geluksgevoel in een land. 

- Hoe democratischer een land is, hoe meer politieke stabiliteit er is. Dit is goed voor het 

geluksgevoel in een land. 

- Democratie is de beste staatsvorm. 
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14.6 Conclusie 

Opvallend is dat we in het armste stadium niet hebben kunnen aantonen dat welke staatsvorm dan 

ook invloed heeft op het geluksniveau in een land. In het tweede en derde stadium lijkt democratie 

beter te zijn voor het geluksniveau in een land, en in het rijkste stadium ís democratie beter. Het 

wordt dus steeds belangrijker voor een land om democratischer te worden, naarmate het land 

ontwikkelder (lees: rijker) is. Hier lijkt onze hypothese dus toch een beetje te kloppen: een 

onderontwikkeld land heeft geen of minder baat bij democratisering dan een meer ontwikkeld land. 
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16. Samenvatting 

De vraag die wij in het onderzoek proberen te beantwoorden is: ‘In welke gevallen is de ontwikkeling 

van een land meer gebaat bij een dictatuur dan een democratie’. 

Onze hypothese is dat de ontwikkeling in een lager ontwikkeld land meer gebaat is bij een dictatuur 

en dat de ontwikkeling in een hoog ontwikkeld land meer gebaat is bij een democratie. In onze 

hypothese gingen we uit van de theorie van Maslow, die stelt dat mensen in een laag ontwikkeld 

land vooral met lichamelijke behoeften en veiligheid bezig zijn. Wij dachten dat een dictatuur beter 

in deze behoeften kan voorzien omdat deze efficiënter en effectiever beleid kan maken dan een 

democratie. Maslow stelt dat mensen in een hoog ontwikkeld land de behoefte aan zelfontplooiing 

voelen. Wij waren van mening dat een democratie hiervoor beter kan zorgen, omdat hier meer 

vrijheid is. 

In ons onderzoek hebben wij ontwikkeling gedefinieerd als ‘de toename van geluk’. Dit omdat wij 

vinden dat geluk het uiteindelijke doel van het leven is. Helaas is de ontwikkeling van geluk voor ons 

niet meetbaar, omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn. Ontwikkeling komt in ons onderzoek 

dus niet voor. In ons onderzoek gebruiken we een geluksindex die het gemiddelde geluk in een land 

uitdrukt in een cijfer tussen de één en de tien. Verder is een democratie een land waar het volk 

wordt geregeerd door vertegenwoordigers uit eigen gelederen. De vertegenwoordigers moeten 

gekozen zijn op basis van eerlijke verkiezingen. Een dictatuur is een land dat geregeerd wordt door 

een enkele machthebber of een kleine groep machthebbers die niet met eerlijke verkiezingen zijn 

verkozen. In het onderzoek gebruiken we een ‘democratie-index’. In deze index worden landen 

becijferd aan de hand van de mate van democratie. Hierin staat het cijfer één voor een totale 

dictatuur, en het cijfer tien voor een totale democratie.  

Om te kunnen zien of er verschil is tussen hoog en laag ontwikkelde landen hebben we alle landen 

ingedeeld in vier stadia van ontwikkeling.  Deze stadia zijn gebaseerd op het BBP per inwoner, omdat 

uit ons onderzoek is gebleken dat dit een goede en betrouwbare indicator is van ontwikkeling. Hierbij 

is stadium 1 het minst ontwikkelde stadium en stadium 4 het meest ontwikkelde. 

Aan de hand van het BBP per hoofd van de bevolking, de geluksindex en de mate van democratie 

kunnen we concluderen dat het voor het geluksniveau van mensen die in landen in het 1e 

ontwikkelingsstadium leven niet uitmaakt of ze in een democratie of een dictatuur leven. Het is voor 

hen veel belangrijker dat er veel geld beschikbaar is. In het 4e ontwikkelingsstadium kunnen we 

concluderen dat de mate van democratie wel degelijk uitmaakt voor het geluksgevoel van mensen: 

hoe democratischer, hoe gelukkiger. 

Met deze conclusie in de hand zijn we gaan onderzoeken waardoor deze verschillen veroorzaakt 

worden. Eerst hebben we onderzocht waarvan mensen het meest gelukkig worden. Dit hebben we 

gedaan door 27 mogelijke factoren van geluk te koppelen aan onze geluksindex. We hebben 13 

factoren meegenomen in ons verdere onderzoek. Omdat de factoren van geluk per stadium kunnen 

verschillen hebben we deze 13 factoren gekoppeld aan het geluksniveau in de verschillende stadia. 

Hieruit kunnen we concluderen wat mensen in verschillende situaties belangrijk vinden; waar ze 

gelukkig van worden. We hebben de vijf belangrijkste factoren van geluk meegenomen naar het 

finale deel van ons onderzoek. We hebben deze factoren gekoppeld aan de staatsvorm, waardoor we 
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konden constateren of een democratischer regering ‘beter’ voor een bepaalde factor zorgt dan een 

dictatoriale regering. 

We zien duidelijk dat mensen in laag ontwikkelde landen andere factoren belangrijk vinden dan 

mensen in hoger ontwikkelde landen. De factoren van geluk verschillen erg. In de laagste stadia 

hebben we nauwelijks significant aan kunnen tonen dat een democratie of dictatuur beter is. Wel 

lijken we uit ons onderzoek op te kunnen maken dat een land meer gebaat is bij een democratie 

naarmate het meer ontwikkeld is: in het 4e en meest ontwikkelde stadium hebben we aangetoond 

dat een democratie beter is voor het gemiddeld geluksniveau in een land. Ook hebben we ontdekt 

dat dit met name komt door de volgende factoren: 

- Scholing 

- Corruptie 

- Gezondheidszorg 

- Rechten van de mens 

- Politieke stabiliteit 

Opvallend is dat we in het armste stadium niet hebben kunnen aantonen dat welke staatsvorm dan 

ook invloed heeft op het geluksniveau in een land. In het tweede en derde stadium lijkt democratie 

beter te zijn voor het geluksniveau in een land, en in het rijkste stadium ís democratie beter. Het 

wordt dus steeds belangrijker voor een land om democratischer te worden, naarmate het land 

ontwikkelder (lees: rijker) is. Hier lijkt onze hypothese dus toch een beetje te kloppen: een 

onderontwikkeld land heeft geen of minder baat bij democratisering dan een meer ontwikkeld land. 

Voor een uitgebreide beschrijving van ons onderzoek verwijzen we u door naar ons gehele 

profielwerkstuk.  
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17. Mogelijk vervolgonderzoek 

Er zijn veel zaken die wij graag hadden willen onderzoeken maar die door een gebrek aan gegevens, 

tijd of expertise niet mogelijk waren. De volgende onderzoeken zijn een verdieping of een verbreding 

op ons onderzoek die we nog graag onderzocht zouden hebben. 

1. Ons onderzoek kunnen uitvoeren mét de ontwikkeling van geluk. Hiervoor is een 
vergelijkbaar geluksonderzoek nodig van het onderzoek dat wij nu hebben gebruikt. Dit zal 
nog minimaal tien jaar duren, aangezien de gegevens over een lange periode moeten zijn. 

2. Ons onderzoek kunnen uitvoeren mét de ontwikkeling van de factoren. Dit onderzoek had 
onze voorkeur, maar omdat dit nog vele malen arbeidsintensiever zou zijn hebben we dit 
niet uitgevoerd. 

3. Onderzoeken waarom de mensen in verschillende stadia van ontwikkeling bij andere 
factoren gelukkiger zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de behoeftenpiramide van Maslow 
globaal klopt, maar we zouden hier graag dieper op ingaan. 

4. Dit onderzoek overdoen met de Bayes-factor in plaats van de p-waarde. Dit omdat deze 
factor een beter inzicht schijnt te geven over de waarde van de correlatie. 

5. Onderzoeken wat de kans is dat een dictatoriaal regime misdaden tegen de menselijkheid 
pleegt, en wat de invloed hiervan is op het geluksniveau in een land.  
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18. Bijlagen 

Zie bijgeleverde CD-ROM. 


