
tekst Jan Knaap*

Reclame wordt wet! De commercial 
Paarse Krokodil van Ohra uit 2005 was 
niet goed genoeg voor een ADCN-lamp 
of de Gouden Loeki. Het is - voor zover 
mij bekend - wel de enige reclame in de 
wereld die het tot wet geschopt heeft. 
Paarse Krokodil raakte een open zenuw 
en groeide zowaar uit tot het symbool 
van onze collectieve weerzin tegen 
onnodige bureaucratie en regelzucht. 
Het spotje, waarin een moeder in het 
zwembad de paarse opblaaskrokodil 
van haar dochter niet mee krijgt (’Hij 
staat daar!’) vindt een ongekende 
weerklank.
Het populaire RTL 4-praatprogramma 
Barend & Van Dorp voert een tijdlang 
spontaan de rubriek ‘De Paarse Kroko-
dil’. Kijkers spugen hierin hun gal over 

de bureaucratie in Ons Nederland. Je 
zou er anno 2012 zo een tv-format van 
kunnen maken. Staatssecretaris Joop 
Wijn van Economische Zaken dient in 
2006 zelfs het wetsvoorstel ‘De Paarse 
Krokodil’ in, bedoeld om de administra-
tieve rompslomp en de bijbehorende 
irritatie voor werkgevers en werkne-
mers te verminderen. Politici omarmen 
de Paarse Krokodil letterlijk met een 
lach. Het voorstel wordt in datzelfde 
jaar door de Tweede Kamer aangeno-
men. Misschien wel de mooiste bekro-
ning die je als merk of reclamemaker 
kan krijgen.
In de commercial zelf maakt het ver-
antwoordelijke reclamebureau Etcetera 
met een knipoog reclame voor zichzelf. 
‘Etcetera, etcetera…’, horen we de amb-

tenaar achter de infobalie zeggen. Er 
verschijnt een managementboek met 
de titel De Paarse Krokodil.
En dat allemaal dankzij een last-minute 
ingreep tijdens de shoot. Daar kleurde 
de groene opblaaskrokodil op het laat-
ste moment paars, om nog meer de 
belachelijkheid van de situatie te bena-
drukken. Groene krokodillen kom je 
vaker tegen, paarse niet. Reclameklas-
siekers ontstaan vaker op de set zelf. 
Vraag maar aan die andere P (van Petje 
Pitamientje).

*Jan Knaap is oprichter van Cup of Cul-
ture en was organisator van de tentoon-
stelling ‘Reclameklassiekers’.
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