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Rood/blauw en het geloof in de markt
Paars

In politiek opzicht kunnen de jaren negentig worden getypeerd
als de ‘periode paars’. Van 1994 tot 2002 regeerden twee linksliberale kabinetten onder leiding van oud-vakbondsman en PvdAleider Wim Kok. Zijn kabinetten ontstonden uit een coalitie van
PvdA, D66 en VVD. De term ‘paars’ verwijst naar de samenwerking
tussen ‘rode’ socialisten en ‘blauwe’ liberalen. Een unieke situatie;
ideologisch waren die elkaars tegenstander.
Het kabinet-Kok I (1994-1998) verklaarde in haar regeerakkoord
zich te willen richten op het aanpakken van werkloosheid en het
stimuleren van de banengroei. Er werd ingezet op loonmatiging
en het versoberen van het sociale-zekerheidsstelsel. Mede
dankzij een economische bloeiperiode pakten de maatregelen
goed uit. Het economisch succes werd, behalve aan het kabinet,
ook toegeschreven aan het poldermodel. De Nederlandse
overlegeconomie zorgde voor een gematigde loonontwikkeling en
daarmee voor een sterke internationale concurrentiepositie.
De Nederlandse kiezer waardeerde de prestaties van het kabinet.
Bij de verkiezingen in 1998 tekende zich een meerderheid af voor
voortzetting van ‘paars’. Dat resulteerde in het kabinet-Kok II
(1998-2002). Dit tweede kabinet viel uiteindelijk op 16 april 2002
over de kwestie Srebrenica – nadat het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie een rapport had uitgebracht over de rol van
Nederlandse militairen bij de val van Srebrenica tijdens de oorlog
in het voormalige Joegoslavië.
Al eerder was de paarse coalitie echter onder vuur komen te
liggen. Burgers vonden het regeringsbeleid niet transparant
genoeg en spraken van ‘achterkamertjespolitiek’, en er was kritiek
op onder andere de zorg (groeiende wachtlijsten), de files en
het vreemdelingen- en asielbeleid. Met name de discussie over
dat laatste onderwerp vormde koren op de molen van politicus
Pim Fortuyn, die onomwonden stelde dat de multiculturele
samenleving was mislukt. In het jaar dat het kabinet-Kok II viel
publiceerde hij zijn boek De puinhopen van acht jaar paars, waarin
hij de populistische sentimenten verwoordde die opgang maakten
in de samenleving. Bij de presentatie kreeg Fortuyn door een
activiste een taart in het gezicht geduwd. De politicus werd in
mei 2002, negen dagen voor de verkiezingen, vermoord.
Kenmerkend voor de economische politiek van paars was het
geloof in marktwerking, verzelfstandiging en privatisering.
Het was de tijdgeest, zou je kunnen zeggen. De Berlijnse Muur
was gevallen, de Sovjet-Unie ontmanteld en het communisme
definitief passé. De overheid had afgedaan als instrument van
economische sturing en diende zoveel mogelijk terug te treden.
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Bovendien was in de periode 1987-1992 de Europese interne
markt gevormd; een belangrijke impuls voor de overheid om
marktwerking na te streven. Het leidde – onder paars, maar
eigenlijk was de ontwikkeling op zich al eind jaren tachtig op
gang gekomen onder het kabinet-Lubbers III – tot een golf aan
privatiseringen en verzelfstandigingen. De staat verkocht geheel
of gedeeltelijk haar aandelen in (semi-)staatsondernemingen als
de NS en KPN. De stroommarkt werd geliberaliseerd, net als de
gasvoorziening en de tv-kabel. De taximarkt werd opengebroken,
er kwam concurrentie in het notariaat, afval ophalen en
verwerken werd geliberaliseerd. Ook re-integratie van werklozen
en begeleiding van zieke werknemers kwamen geheel of
gedeeltelijk onder de tucht van de markt. Het zou leiden tot lagere
kosten, minder bureaucratie, meer efficiëntie. Laat het aan de vrije
markt, werd het nieuwe adagium, zelfs van de sociaaldemocraten.
Tegenover partijgenoten sprak premier Wim Kok in dat verband
over de noodzaak van ‘het afschudden van ideologische veren’.

Premier Wim Kok tekent op 1 september 1994 de regeringsoverdracht. Zijn voorganger
Ruud Lubbers kijkt verschrikt op: voor het eerst in 76 jaar is geen christelijke partij in
de regering vertegenwoordigd.

En eigenlijk leek iedereen dat te doen. Beleggen werd ook bij de
‘gewone man’ populair. Voor de beursgang van interprovider World
Online in maart 2000 was bijvoorbeeld zoveel belangstelling dat
die twintig keer was overtekend. Op 4 september 2000 bereikte
de AEX-index 701,56 punten – nog altijd de hoogste stand ooit. De
nadruk was in een paar jaar tijd wel heel sterk komen te liggen op
winstmaximalisatie, de financiële belangen van aandeelhouders –
shareholder value in jargon.
Na de eeuwwisseling kwam er langzaam maar zeker een
tegenbeweging op gang. De SER, onder voorzitterschap van
Herman Wijffels, bracht in 2000 het belangwekkende advies
De winst van waarden uit, waarin de term ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ werd geïntroduceerd. Het advies
benadrukte het belang van stakeholder value: meer aandacht
en verantwoordelijkheid nemen voor álle bij de onderneming
betrokken partijen en de samenleving.

De zondagsrust voorbij
De paarse kabinetten namen
het initiatief voor wet- en
regelgeving die in een coalitie
met het CDA ondenkbaar zou
zijn geweest, zoals de mogelijkheid van euthanasie en het
homohuwelijk. Ook werd in 1996
de Winkeltijdenwet verruimd,
waardoor winkels voortaan
langer open mochten blijven,

ook in de avonduren (tot 22 uur)
én op zondag. Niet iedereen was
blij met deze wetsaanpassing.
Volgens de oppositie liet de
regering zich te veel leiden door
de belangen van de consument,
en te weinig door die van de
winkelier. Bovendien zou er een
maatschappelijk ongewenste
‘olievlekwerking’ optreden rich-

ting de 24-uurseconomie. Maar
het grootste pijnpunt was toch,
zeker voor de christelijke partijen, de dreigende teloorgang
van de zondagsrust. Zij eisten
dan ook onverkorte handhaving van de Zondagswet die het
aantal niet-religieuze activiteiten op de zondag beperkte. Een
compromis werd bereikt door

het aantal koopzondagen dat
een gemeente mocht instellen
aan een maximum te binden,
namelijk twaalf per jaar. In 2013
werden de mogelijkheden van
gemeenten om het verbod op
meer koopzondagen te omzeilen verruimd; in veel plaatsen
zijn winkels tegenwoordig elke
zondag open.

