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Klimaatridder Klaver niet enige voorbeeld
Haagse hypocrisie

GroenLinks hofleverancier van politici
met dubbele moraal
Door INGE LENGTON

Vandaag 21 december 2018, 06:45 in BINNENLAND
DEN HAAG - Hoon valt GroenLinks ten deel nu eens te meer blijkt dat de partij

niet doet wat zij wel van anderen verlangt. Klimaatridder Jesse Klaver blijkt
namelijk jarenlang in een energieslurpend huis te hebben gewoond. Bij andere
politieke partijen wordt gegniffeld om deze blootgelegde hypocrisie, maar
daarbij wordt vergeten dat GroenLinks heus niet de enige partij is waar dat met
regelmaat de kop opsteekt.

GroenLinks-leider Jesse Klaver predikt de groene revolutie, maar zelf trekt hij zich er bar weinig van aan.
Ⓒ ANP

Bij een coalitiepartij is het verhaal over Klavers milieuonvriendelijke Haagse
herenhuis verslonden. Ze storen zich er al langer aan de dubbele standaard van
GroenLinks. „Ze zeggen wel duurzaam te willen zijn, maar elke kans om dat voor
elkaar te krijgen, laten ze liggen. Geen daden, maar woorden, eigenlijk was dat een

veel betere titel voor hun verkiezingsprogramma geweest”, wordt er geginnegapt.
Een partijgenoot wijst er fijntjes op dat Klaver nog steeds een dieselauto heeft en
dat er in het gezin een derde kind op komst is. „Dat is al helemáál slecht voor het
milieu”, knipoogt hij.
"Ze zeggen wel duurzaam te willen zijn, maar elke kans om dat voor
elkaar te krijgen, laten ze liggen"
Het pand van Klaver waar het allemaal om draait heeft geen zonnepanelen of
warmtepomp. Hij woont er al jaren. De familie houdt zich warm met een op gas
gestookte cv-ketel en een vrolijk vlammende pellethaard. Tamelijk bijzonder voor
een partij die de groene revolutie predikt en deze revolutie gretig aan anderen hoopt
op te kunnen leggen. De dubbele moraal spat ervan af, maar ook andere politieke
partijen toonden zich daar eerder niet vies van.
Snacks
Zo schotelde de ChristenUnie onlangs nog haar achterban op het partijcongres een
banket aan ongezonde snacks voor. Op zich niks mis mee, zij het niet dat CUstaatssecretaris Paul Blokhuis daags daarvoor zijn preventieakkoord presenteerde,
een akkoord waarin Nederlanders tal van ingrijpende maatregelen voor de kiezen
kregen tegen roken, alcoholgebruik en – jawel – overgewicht.
Datzelfde preventieakkoord was ook voor VVD’ers even slikken. De coalitiepartij
heeft zich namelijk altijd met hand en tand verzet tegen de betutteling die het
kiezers nu via deze kabinetsplannen alsnog in de mik schuift. In de achterban wordt
daarover flink gemord.

Hoezo moeten we gezonder gaan leven? Op het VVD-congres vonden de bitterballen onlangs gretig
aftrek.
Ⓒ ANP

Dat ook D66 lang niet altijd doet wat het kiezers in partijprogramma’s voorschotelt,
is al langer bekend. D66-kroonjuwelen zoals het raadgevend referendum zijn
verkwanseld en ook met het gekozen burgemeesterschap wordt niet doorgepakt.
Grootkapitaal
De dubbele moraal is in politiek Den Haag dus wijd vertakt, maar GroenLinks lijkt
al met al wel hofleverancier te zijn. Zo bleek GroenLinks-coryfee Paul
Rosenmöller onlangs de strijd van zijn partij tegen het grootkapitaal niet zo serieus
te nemen. Achter de schermen lobbyde hij namelijk voor riante salarissen voor de
top van de Autoriteit Financiële Markten.
Voormalig partijleider Femke Halsema baarde jaren geleden al opzien door haar
kinderen van een ’zwarte school’ te halen, omdat dit haar gaandeweg toch
tegenviel.
Linda Voortman, tegenwoordig wethouder in Utrecht, schond de
vertrouwelijkheidsregels van het parlement door tijdens haar Kamerlidmaatschap
uit de school te klappen over de kandidaten voor een nieuwe Nationale
Ombudsman. Het zorgde ervoor dat voormalig ANWB-topman Guido van
Woerkom kon fluiten naar de baan.
Het klapstuk werd afgelopen zomer gevormd door oud-partijvoorzitter Marjolein
Meijer en voormalig Kamerlid Rik Grashoff, die logen over hun liefdesrelatie. Het
gejok moest voorkomen dat partijgenoten achter deze scheve machtsverhouding
zouden komen, iets waarvan de partij altijd heeft gezegd wars te zijn.

