"Een vriendelijke mail (deel 3)"
Faanhof windt zich nog altijd hevig op: Het is een rotzooitje geworden. Een puinhoop. Een
totale ramp. Gonny liep met de pinpas van de partij rond. Daar betaalde ze alles van, links en
rechts. Toen de accountants om de boekhouding vroegen, zei ze dat die gestolen was. Ze
deed zelfs aangifte van verduistering. Dan ben je diep gezonken hoor. Die boekhouding is er
natuurlijk nooit geweest. Gonny heeft zoveel gelogen dat ze de waarheid niet meer van de
leugen kan onderscheiden. Ze legt alleen maar tegenstrijdige verklaringen af. En nu zit ze ook
nog in de Kamer met haar eenmansfractie, dat loeder. Toch acht Bernard Frank het niet
uitgesloten dat Van Oudenallen in staat zal blijken ook in Den Haag mensen voor zich te
winnen. Ze kan heel goed dingen regelen, ze is ontzettend goed in pr en ze is uitermate
charmant. Het duurt even voordat je erachter komt dat ze een lege huls is. Uiteindelijk heb ik
alleen maar last van haar gehad. Mensen rekenen mij af op haar wanprestaties. Van
Oudenallen zelf lijkt vastbesloten zich niet uit het veld te laten slaan. De hoon die haar bij haar
entree in de Kamer ten deel viel, trotseert ze vooralsnog met een oorverdovende stilte. De haar
toegewezen werkkamer in een dependance van het parlementsgebouw is nog leeg en
verlaten. Alleen een verkiezingsposter van Mokum Mobiel naast de deur maakt duidelijk dat
hier de komende maanden de Groep-Van Oudenallen kantoor houdt. Op de vraag wat zij voor
het land hoopt te betekenen, wil het Kamerlid slechts kwijt dat ze de politiek de laatste
maanden niet heeft gevolgd. Over haar Amsterdamse jaren weigert ze iets te zeggen. Met de
pers wil ze sowieso niets te maken hebben. In café Hegeraad zet Bernard Frank zich nog
eenmaal, met grote moeite, over zijn schroom heen. Hoe zou hij Van Oudenallen willen
karakteriseren? Och Jezus, och Jezus, zucht Frank. Hij steekt nog een sigaret op.
Ik denk dat Gonny in een sprookje leeft. Ze zit nu in de Kamer. Maar voor mij is en blijft ze een
dievegge.
Hoe is het met? Gonny van OudenallenHoe zou het met Gonny van Oudenallen zijn?
(...)Gonny, ken je haar nog? De roodharige flapuit zat in 2006 in de Tweede kamer voor de
LPF. Ik mis haar. Naast Gonny mis ik sowieso de LPF, wie had dat kunnen denken.
(...)Eigenlijk zat Gonny niet in de Kamer voor de LPF maar voor de groep Van Oudenallen. Zij
vormde die eenmansfractie omdat ze bij de LPF niet meer welkom was nadat er gesjoemel met
gemeentesubsidies tijdens haar werk voor de Amsterdamse gemeenteraad aan het licht was
gekomen.
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