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Op basis van vertrouwen
“In Zweden zorgt de staat voor het 
individu en de burger zorgt voor 
zichzelf.”, legt Petra , expert Scan-
dinavische talen en culturen uit. 
Ze vervolgt: “Experts adviseren de 
overheid, de overheid gaat af op de 
experts en de burger vertrouwt op 
de strategie van de overheid.” Die 
instelling verklaart volgens Boon-
stra de omstreden Zweedse aanpak 
van het coronavirus. 
Zweden is vrijwel het enige land 
in Europa dat ervoor koos om het 
virus gecontroleerd vrij spel te 
geven, in de hoop groepsimmuniteit 
te bereiken. Daarom kwam er geen 
lockdown. Stefan Lofven, de presi-
dent van Zweden, volgt het advies 
van de 63-jarige epidemioloog An-
ders Tegnell. Deze wetenschapper 
gelooft niet in een lockdown, omdat 
dit beleid niet lang vol te houden 
zou zijn. 
Dat het aantal doden in Zweden nog 
meevalt, heeft volgens Boonstra 
ook te maken met het lage inwo-

nersaantal van tien miljoen men-
sen. Spanje heeft qua oppervlakte 
bijna dezelfde omvang als Zweden, 
maar heeft bijna vijf keer zoveel 
inwoners. 
Zweden telt op 27 mei iets meer 
dan 4.000 doden, in Nederland zijn 
bijna 6.000 mensen bezweken aan 
het coronavirus en Spanje zit tegen 
de 28.000 overledenen aan. Dat het 
virus in Zweden niet zo snel om zich 
grijpt, komt volgens Boonstra door-
dat de meeste mensen in Zweden 
ver van elkaar wonen. Bovendien 
heeft het land genoeg intensiveca-
rebedden en medische apparatuur 
om het aantal coronapatiënten 
op te vangen, in tegenstelling tot 
Nederland en Spanje. 

De internationaal geroemde organi-
satiepsycholoog Hofstede verge-
leek in zijn model uit de jaren zestig 
de culturen in Europa op zes dimen-
sies. Deze dimensies zijn machts-
afstand (gelijkheid tegenover 
ongelijkheid), collectivisme (versus 
individualisme), onzekerheidsver-
mijding, masculiniteit (tegenover 
femininiteit), langetermijndenken 
en toegeeflijkheid (versus terug-
houdendheid). In het staafmodel 
zijn Nederland, Spanje en Zweden 

op basis van de zes dimensies 
naast elkaar neergezet. 
 Volgens het cultuurmodel van 
Geert Hofstede zijn de Zweden te 
karakteriseren als een individualis-
tisch volk. Boonstra: “De Zweden 
zijn graag op zichzelf. Daarnaast is 
Zweden veel meer een feminiene 
maatschappij is, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Spanje.”
Zweden heeft geen lock-down, 
maar de overheid van het land 
vraagt wel van de bevolking om zo-
veel mogelijk thuis te blijven en om 
afstand van elkaar te houden. De 
Zweden mogen zelf bepalen of zij 
hier wel of geen gehoor aan geven.

Makkelijke acceptatie
In Spanje is de overheid een stuk 
strenger. Dit land is met bijna 
28.000 doden het zwaarst ge-
troffen. De strenge maatregelen 
passen bij de hiërarchische cultuur. 
Cultureel antropoloog drs. Pilar 
Garcia Jimenez is gespecialiseerd 
in de Spaanse cultuur en ziet het 
autoritaire terug in de sterke con-
trole en vele regels in Spanje. “Het 
collectief overheerst en de burger 
moet zijn eigenbelang opzijzetten 
om ervoor te zorgen dat de volksge-
zondheid weer opbloeit”. Volgens 

Drs. Garcia Jimenez komt dat ook 
doordat in Spanje individualisme en 
eigenbelang als egoïsme worden 
gezien.
De gezondheidszorg in Spanje is 
goed geregeld, maar ook daar kon-
den ze de hoeveelheid patiënten 

niet meer aan. Drs. Garcia Jimenez: 
“De gezondheidszorg is altijd van 
groot belang voor de Spanjaar-
den.” Dat verklaart ook waarom de 
Spanjaarden de opgelegde regels 
accepteerden. Daarnaast hebben 
ouderen een belangrijke rol in de 
samenleving. “Om hen te bescher-
men is er ook steun voor de maatre-
gelen.” 
De maatregelen worden goed nage-
leefd. Dat komt ook doordat er veel 
controle in Spanje is. Drs. Garcia 
Jimenez “Er is veel politie en een 
uitgebreide regelgeving. Er is veel 
meer toezicht in vergelijking met 
bijvoorbeeld Zweden, waar ze meer 
vertrouwen hebben in de burger.” 
Dr. Cha-Hsuan Liu ziet nog een an-
dere culturele factor waardoor de 
Spanjaarden zich aan de lockdown 
houden. “De Spanjaarden proberen 
onzekerheid te vermijden, waardoor 
ze het beleid makkelijker volgen.” 
In het model van Hofstede scoort 

Spanje het hoogste op de dimensie 
onzekerheidsvermijding, de waarde 
die men hecht aan strikte regelge-
ving en procedures. In tegenstelling 
tot Nederland, maar vooral wat 
betreft de Zweden. 

Er zijn grenzen
De Nederlandse overheid heeft ge-
kozen voor de gulden middenweg, 
de intelligente lockdown. De Ne-
derlanders mogen wel naar buiten, 
maar de scholen en de horeca zijn 
gesloten. 
Volgens dr. Cha-Hsuan Liu, do-
cent sociale wetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht staat in 
Nederland de volksgezondheid 
voorop, maar het is onze eigen 
verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat het virus niet verder om 
zich heen grijpt. Dr. Cha-Hsuan Liu: 
“Om de volksgezondheid weer op 
peil te krijgen, moeten we ons aan 
bepaalde maatregelen houden. Het 
is belangrijk dat de burger binnen 
de gestelde grenzen wel zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt. Je 
mag dus zelf bepalen hoe je met die 
grenzen omgaat, zolang je de grens 
niet overschrijdt.”   
Volgens Dr. Cha-Hsuan Liu is het 

belangrijk dat Nederlanders uitleg 
krijgen waarom er voor een bepaal-
de strategie wordt gekozen. “Hol-
landers willen graag het waarom 
weten. Zonder uitleg accepteren 
Nederlanders de opgelegde maat-
regelen niet.”  

Het tij keert
Inmiddels neemt het aantal 
patiënten en het aantal doden in 
Nederland en Spanje af. In Neder-
land zijn er sinds 11 mei nieuwe 
versoepelingen geïntroduceerd. 
Dat kon ook doordat de druk op de 
gezondheidszorg al een stuk minder 
is. Wel benadrukt de premier van 
Nederland, Mark Rutte: “We zijn er 
nog niet”. Eén maatregel verdwijnt 
voorlopig niet en wordt zelfs ‘het 
nieuwe normaal’: de anderhalve-
meter-samenleving.
In Spanje is de situatie ook aan de 
beterende hand. Per 8 juni zou het 
land van de totale lockdown verlost 
zijn. Waar Nederland anderhalve 
meter aanhoudt, nemen de Span-
jaarden het zekere voor het onze-
kere en wordt de tweemeter-sa-
menleving voorlopig aangehouden. 
In Zweden valt er vrij weinig te 
versoepelen. De adviezen om thuis 
te blijven, blijven voorlopig nog van 
kracht.  
In de strijd tegen corona, kozen 
Nederland, Spanje en Zweden elk 
voor hun eigen strategie in de strijd 
tegen het coronavirus. Daarbij zie je 
de cultuur terug in de wijze waar-
op de landen met de maatregelen 
omgingen. Inmiddels keert het 
tij en wordt reizen binnen Europa 
binnenkort weer mogelijk. Althans 
dat geldt voor Spanje en Nederland. 
Voor de Zweden moet nog blijken 
of zij straks net zo vrij zijn om door 
Europa te reizen. 
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Nederland, Spanje, Zweden: 
corona-aanpak weerspiegelt 
culturele verschillen
Het coronavirus zet de wereld al enige tijd op zijn kop. Toch zette dit de Zweedse overheid niet aan tot allerlei 
beperkende maatregelen. Nederland ging wel deels op slot, de intelligente lockdown. De Spanjaarden kozen 
voor een drastische aanpak en het land ging in totale lockdown. Hierbij vervagen de grenzen van Europa 
allerminst. Eigen volk en eigen cultuur staan voorop. En de landsgrenzen? Die gingen grotendeels dicht. 

figuur 1. Model van Hofstede toegepast op Zweden, Nederland en Spanje
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Meeste doden in Spanje
Nederland, Spanje en Zweden 
kozen alle drie voor hun eigen stra-
tegie in de aanpak van het coronavi-
rus. De Nederlandse overheid koos 
voor een intelligente lockdown, 
Spanje voor een totale lockdown en 
Zweden besloot nauwelijks maat-
regelen te treffen. De situatie in 
cijfers per land.  

Stabiel in Nederland
In Nederland is de situatie sta-
biel. Het aantal besmettingen en 
aantal doden loopt niet verder op 
en langzamerhand worden steeds 
meer maatregelen versoepeld. Op 1 
juni kunnen de Nederlanders weer 
uiteten, naar de film en naar het 
theater. Wel hanteert de overheid 
een maximum van dertig personen 

en de anderhalvemeter-maatschap-
pij blijft voorlopig van kracht. 

Over de piek voor Spanje
In Spanje zijn veruit de meeste do-
den gevallen, maar inmiddels is de 
piek geweest en buigt de curve af. 
De Spaanse overheid heeft daarop 
een aantal versoepelingen geïntro-
duceerd: zo is de horeca weer open, 

mogen culturele instellingen weer 
draaien en kan er ook weer geshopt 
worden. Wel zijn mondkapjes ver-
plicht en moeten de Spanjaarden 
twee meter afstand houden. Per 8 
juni mag er weer meer in Spanje en 
gaan de stranden ook open. Eind 
juni zou Spanje klaar zijn voor het 
toerisme en mogen de Spanjaarden 
weer tussen provincies reizen.  

Stijgende lijn in Zweden
In Zweden neemt het aantal be-
smettingen nog iedere dag toe en 
ook het aantal doden neemt niet af. 
Ondanks de verontrustende cijfers, 
wordt de strategie door president 
Stefan Lofven niet aangepast. De 
Zweden zijn vrij om te gaan en 
staan waar zij willen. De vrijwillige 
lockdown blijft onveranderd. 
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Dagen sinds het aantal sterfgevallen per 100.00 inwoners minimaal 1 is →

↑ Aantal per 100.000 inwoners sinds er meer dan 1 Corona sterftegeval per 100.000 inwoners is

Bovenstaande lijngrafiek voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal overleden personen per 100.000 inwoners weer. 
De grafiek start op de dag van het eerste sterftegeval per 100.000 inwoners als gevolg van het Coronavirus in een land.

Bron: allecijfers.nl
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NEDERLAND (gedeeltelijke lockdown)

Sandra van Maaren (35)  
Teamleider Onderwijsbureau
 Zaandam, Nederland

“In Nederland volgen we de richtlijnen. Maar ons uithoudingsvermogen is niet zo groot. In 
eerste instantie is het: schouders eronder en gaan. Maar het is ook je eigen verantwoorde-
lijkheid.  
Als je kijkt naar Spanje, dan zijn ze daar solidair met elkaar. Daar wordt bijvoorbeeld ook niet 
gehamsterd. In Nederland zijn we meer van: dat kun je wel zeggen dat we dit niet moeten 
doen, maar uiteindelijk houden we geen rekening met anderen en gaan we hamsteren.”

SPANJE (totale lockdown)

Laura van Maaren (31)   
Projectmanager bij een vertaalbureau  
Barcelona, Spanje

“De echte lockdown duurde twee weken en was heel zwaar. We hadden ook geen perspec-
tief op hoelang het zou duren. Je bekijkt het dan van dag tot dag. Hier in Spanje wordt het 
ons opgelegd. Als je je er niet aan houdt dan volgen er hele hoge boetes. Je moet hier wel 
luisteren.”

ZWEDEN (geen lockdown)

Cesar Hallstrom (36),  
Senior kredietmanager en ondersteuning bij 
een financiële instelling
 Stockholm, Zweden

“We zijn het enige land zonder echte maatregelen. In Finland, Denemarken en Noorwegen 
zijn de dodenaantallen laag, terwijl het in Zweden oploopt. We hebben hier een vrijwillige 
lockdown. Dat komt ook doordat vrijheid wel echt een ding is in Zweden. We vinden het 
moeilijk om met harde restricties om te gaan. We zijn een individualistisch volkje, we doen 
ons eigen ding en we zijn erg op onszelf. Je kent je buurman niet. Over het algemeen houden 
we al onze afstand. Bij ons is het leven thuis en niet zoals in Spanje waar het leven op straat 
afspeelt.”

Landen in Europa volgen hun eigen strategie in de 
strijd tegen corona. Drie landen die hierin verschillen 

zijn Nederland, Spanje en Zweden. Bewoners uit deze 
landen vertellen hoe zij de situatie ervaren.

Corona in cijfers: het virus in 
Nederland, Spanje en Zweden

Tabel 1 -  COVID-19 in Nederland, Spanje en Zweden op 27 mei 2020

Land Nederland Spanje Zweden

Situatie Intelligente Lockdown Totale Lockdown Geen Lockdown

Aantal inwoners 17 miljoen 47 miljoen 10 miljoen

Aantal corona doden 5.856 27.117 4.124

Percentage aantal doden/aantal 
inwoners

0,03% 0,06% 0,04%

Landoppervlakte 41.543 km2 505.990 km2 450.295 km2

Aantal inwoners per km2 418 82 22

Grafiek 1: Aantal sterfgevallen per land per dag op 27 mei 2020

Wat vinden de inwoners zelf van de 
aanpak in eigen land? 

De positieve Zweden zitten 
nog altijd op het terras. 
De nuchtere Nederlanders 
clusteren samen in de 
parken. De volgzame 

Spanjaarden bevonden zich 
noodgedwongen tussen vier 
muren. De drie Europese 

landen vielen in de strijd 
tegen corona terug op eigen 

normen en waarden. 

DRIE BEWONERS OVER HUN ERVARING
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Vanaf haar vijftiende wist de 
ondernemende Suzanne Jansen dat 
ze een eigen zaak wilde. Dat werd 
het Amsterdam Beach Hotel in 
Zandvoort. Al zeven jaar steekt ze 
hier al haar energie in en anderhalf 
jaar geleden leidde haar harde 
werken zelfs tot een burn-out. Ze 
weet nu beter haar grens aan te 
geven, maar een uitdaging gaat 
ze niet uit de weg. Met een grote 
verbouwing wil Jansen haar hotel 
van een drie sterren naar een luxe 
vier sterren hotel promoveren. Op 
10 april stond de officiële opening 
gepland. Vanwege de gevolgen 
van het coronavirus gaat dat nu 
niet door en kan Jansen het ineens 
rustig aan doen. “Nu alles stilstaat, 
heb ik voor het eerst tot half vijf in 
bed gelegen. Dat heb ik nog nooit 
gedaan.”

Met de Grand Prix, eerder nog ge-
pland voor 1-3 mei 2020, gingen de 
reserveringen zeker door het dak? 
“Het hotel is vanaf begin mei hele-
maal volgeboekt voor die periode. 
De vraag is of de Grand Prix wordt 
uitgesteld naar augustus of dat het 
helemaal niet meer doorgaat. Ik 
denk zelf dat alle races dit jaar niet 
meer gaan plaatsvinden. Als de 
organisatie besluit om het evene-
ment naar augustus van dit jaar 
te verplaatsen, dan moet ik ook 
even kijken of dat wel kan. Er zijn 
al weekenden dat ik al bijna vol zit. 
Het is echt een probleem. Want hoe 
gaat het nu verder?” 

Op 10 april stond voor jou de start 
van het nieuwe seizoen gepland. 
Dat gaat nu niet door. Wat wilde je 
bereiken met de verbouwing?

“Het streven was om in het Paas-
weekend, op 10 april open te gaan. 
Met alvast dertig van de vijfendertig 
kamers gereed, konden we gaan 
beginnen met het maken van de 
omzet. De oplevering van de laatste 
kamers stonden voor twee weken 
later gepland. Ons team was er 
klaar voor, we konden draaien, 
maar dat is nu dus niet meer aan de 
orde.”
 “Mijn ambitie is om van een drie 
sterren naar een vier sterren hotel 
te gaan. Het meest heftige aan de 
verbouwing is de lift die uit Italië 
moet komen. De klussers bellen 
dagelijks met Italië om ervoor te 
zorgen dat de lift daadwerkelijk 
komt.” 
“Komende winter wil ik de ver-
bouwing doorzetten en het hotel 
uitbreiden. Het is mogelijk om er 
nog een verdieping op te zetten en 
daarmee zou ik net onder de zestig 
kamers uitkomen. Maar dat zeg ik 
nu wel. Ik moet eerst maar eens 
kijken wat er de komende maanden 
gaat gebeuren.”

Wat betekent dit financieel voor 
jou? 
“De afgelopen zeven jaar heb ik 
keihard gewerkt. Ik heb echt iets 
neergezet en dat is straks alle-

maal weg, financieel gezien. Ik ga 
een periode tegemoet waarbij de 
inkomsten nagenoeg opdrogen, 
maar de vaste lasten doorlopen. 
Het vaste personeel wordt gewoon 
doorbetaald. Vanuit het kabinet 
wordt er een regeling geboden (de 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging voor Werkgelegenheid (NOW)), 
waardoor ik waarschijnlijk straks 
slechts tien procent van het salaris 
hoef te betalen.” 
“Ik heb gekeken naar mijn lopende 
kosten en ik heb iedereen gemaild 
met de vraag of we iets kunnen 
regelen. Bijvoorbeeld voor het gas, 
water en licht, maar ook voor het 
reserveringssysteem dat ik gebruik. 
Iedereen wil met je meedenken, 
maar korting krijg je niet. Wel uitstel 
van betaling, maar straks krijg je 
dat ik alles in een keer over drie 
maanden moet betalen.” 
“Mijn huidige huurbaas denkt ge-
lukkig met mij mee, maar het gaat 
nog steeds over uitstel van betaling. 
Stel we hebben het over vier of vijf 
maanden huur, een enorm bedrag 
voor mij. Dat zou betekenen dat ik 
net zo goed meteen kan stoppen. 

Als consequentie zou ik mijn hele 
leven bezig zijn om die achterstand 
in te halen. Dat is voor mij het 
worstcasescenario.” 

Wat doet dit emotioneel gezien met 
jou?
“Ik zit nog een beetje in een roes. Ik 
ben er wel mee bezig, maar ik heb 
er nog geen traan om gelaten. Zo 
ben ik niet. Ik hou nu wel mijn geld 
in mijn zak, want ik weet niet wat 
er gaat gebeuren. Wie weet spreek 
ik je over een half jaar en kan ik je 
vertellen dat ik van een uitkering 
leef of bij de Albert Heijn werk. Ach, 
ik weet het niet. Het is te veel denk 
ik.”  

Ondanks de situatie zit je er niet 
terneergeslagen bij. Ben je zo posi-
tief ingesteld? 
“Soms wel, maar soms ook niet. 
Anderhalf jaar geleden heb ik het 
wel even moeilijk gehad. Ik had 
een burn-out, of nou ja, ik was in de 
war. Dat kwam voornamelijk door 
de voormalige huurbaas van het 
hotel. Er was van alles mis met het 
gebouw. Je probeert er wat van te 

maken en als iemand dan niks wil 
doen, dan kost dat veel energie. 
Vervolgens ging ook alles fout. Ik 
belandde in een spiraal van negati-
viteit en toen had ik het zwaar. Maar 
ik ben daar uitgekropen en nu zit ik 
er heel anders bij.” 

Ben je bang voor een nieuwe burn-
out? 
“Ik weet nu wat het is. Ik weet 
wanneer ik moet zeggen ‘ik stop’ en 
dan stop ik. De afgelopen maanden 
waren er alleen maar positieve 
dingen. En dan nu het coronavirus, 
waardoor alles ineens stilstaat. Dan 
denk je: waarom gebeurt dit nu? 
Maar je moet het los kunnen laten. 
Geld is ook niet alles en als ik het 
niet meer kan betalen, dan zien ik 
dat dan wel weer. Voor mij is de les 
van het coronavirus dat ik het even 
rustig aan moet doen.” 

Wat ben je zonder je hotel? 
“Stressvrij! Nee, ik zou het heel 
jammer vinden. Ik heb er iets moois 
van gemaakt en ik zou het zonde 
vinden als ik niet verder kan met 
deze uitdaging. Ik zei steeds tegen 
iedereen dat de verbouwing ‘een 
nieuw hotel, een nieuw begin’ zou 
betekenen. Nu wordt het echt een 
nieuw begin. Vanaf nul moet ik het 
weer gaan opbouwen.” 

Interview
Daphne Keislair
Foto
Suzanne Jansen
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Hotelier uit Zandvoort 
zwaar getroffen door 
coronaramp

“VANAF NUL MOET IK HET WEER GAAN OPBOUWEN”

Suzanne Jansen was er klaar voor: de Grand Prix op 3 mei 2020. Met 
een grondig verbouwd hotel keek zij uit naar de stroom aan gasten die 
naar Zandvoort zouden komen. Wat een fantastisch jaar moest worden, 
eindigt door het coronavirus in een financiële nachtmerrie.

Onderschrift foto’s 

Foto 1: Suzanne Jansen, eigenaar van Amsterdam 

Beach Hotel in Zandvoort

Foto 2: Amsterdam Beach Hotel

Foto 3: Zandvoort strand

“Volgens mij 
gaat de Grand 
Prix helemaal 
niet meer door”

“Misschien heb 
ik over een 
halfjaar een 
uitkering of 

werk ik bij de 
Albert Heijn”

“De les van het coronavirus is dat ik het even 
rustig aan moet doen.”

Suzanne Jansen


