
Pedopartij 
 
Een pedopartij 
Is dat de naam van één of ander sick nieuw studentenfeestje? 
Nee man, een politieke partij. 
Voor pedo’s? 
En door pedo’s. Ze willen seks met kinderen legaliseren. 
Belachelijk. 
Ja . 
Gadverdamme! Dat geloof je toch niet? 
Nou, het is toch echt zo. 
Het zou verboden moeten worden. 
Waarom? 
Omdat het misselijkmakend is. 
Ja. Maar ja, er is zoveel misselijkmakend wat niet verboden is. Jij ruikt soms ook niet 
bijzonder fris bijvoorbeeld. 
Joh, hou je mond, jij. Je moet gewoon met je poten van kinderen afblijven. Stelen, liegen, 
bedriegen, prima allemaal. Maar van me kinderen blijf je af! Kijk, jij hebt nog geen kids, 
maar als je eenmaal ouder bent joh, dan verdedig je ze met je leven. Ik moet er niet aan 
denken! 
Ik vind het ook goor hoor. Ook al heb ik geen kinderen. 
Dan krijgen die kinderverkrachters zeker vrij spel. Dat is de wereld op zijn kop. 
Ze moeten nog wel geaccepteerd worden ofzo. Zover is het nog niet. 
Kunnen ze zo’n partij niet gewoon verbieden? 
Nou, lijkt me niet. Ze hebben volgens mij gewoon vrijheid van meningsuiting. 
Gewoon vrijheid van meningsuiting. Belachelijk. Je mag tegenwoordig alles maar gewoon 
roepen? Zijn er dan geen grenzen meer? 
Nou ja, je mag niet roepen dat alle homo’s dood moeten. 
En terecht. 
Of dat de holocaust niet zo erg was. 
Ook terecht. 
Waarom dan? 
Omdat het wel heel erg was. 
Heb je het wel eens gelezen? Online, het stormfront, van die neonazi’s enzo. Holocaust 
ontkenners? 
Nee. Jij wel? 
Nou, heb er wel eens op gespiekt ja, vond het wel eens interessant om te zien. Waar dat tuig 
hun ideëen vandaan haalt. Wat hun argumenten zijn. Je moet je vijand doorgronden, weet je 
wel. Hem van binnenuit leren kennen. Alleen zo kan je hem in de pan hakken. 
Joh, jij hakt nog niet eens een pakje boter in de pan. Laat staan een stel neonazi’s met kisten. 
Joh, moet jij nodig zeggen. Met je chicken wings. 
Nou, wat stond erop dan? 
Belachelijke dingen natuurlijk. 
Wat zeggen ze dan precies? 
Nou, er stond dat je met zyklon-B helemaal geen mensen kon vergassen enzo. Dat het alleen 
bedoeld was om luizen uit kleren te halen. En dat er nooit gaskamers gevonden zijn. Ze 
zeggen wel dat er joden zijn omgekomen. Maar geen 6 miljoen, veel minder. Dat ze dood 
gingen aan tyfus enzo. Maar niet dat ze massaal vernietigd zijn. 
Jezus, die mensen zijn echt gestoord. 



Ja, vond ik ook. Ze hadden hele berekeningen gemaakt waaruit bleek dat er helemaal geen 
capaciteit was in die kampen om 6 miljoen mensen te vermoorden. 
Natuurlijk was dat er wel. 
Ja, tuurlijk, dat weet ik ook heus wel. 
Maar bijvoorbeeld ook dat ze het tijdens de vergaderingen nooit over de massale vernietiging 
van joden hebben gehad. Dat er van die plannen nergens notities zijn gemaakt. 
Ja, ze lijken wel gek. Waarom zou je in hemelsnaam ergens opschrijven dat je genocide gaat 
plegen? Lijkt me wel een beetje dom. 
Maar als je het zo georganiseerd aanpakt, en er zoveel mensen bij zijn betrokken, hoe kan je 
dan niets opschrijven? 
Ach, ze moesten die papiertjes vast opeten. Of verbranden. Net als in de film. 
Ja, dat zal wel, inderdaad. Of codetaal ofzo. 
Je klinkt alsof je twijfelt. 
Nee man, natuurlijk niet. Denk je dat ik een neonazi ben ofzo? Mijn beste vriend van de 
middelbare school is een jood. 
Ik dacht dat ik je beste vriend op school was? 
Nou ja, mijn één na beste vriend. Joachim, van de tennis weet je wel. 
Oh ja, die gast ja. Maar waarom ga jij nou eigenlijk op zoek naar dat soort verhalen? Waarom 
hou je je daarmee bezig? 
Nou, ik wilde gewoon weten waar ze die onzin vandaan halen.  
En dat weet je nu? 
Ja, ik snap het wel. 
Dus jij kan na het lezen van die verhalen ook die conclusie trekken? 
Nee natuurlijk niet, gek! 
Maar je snapt wel waarom ze dat vinden? 
Kappen! Ik geloof niet in die bullshit. Ik ging gewoon op een soort onderzoek uit. En 
trouwens…. Fuck it ja inderdaad, misschien, misschien heeft het me wel een beetje aan het 
twijfelen gebracht. Maar ik geloof er nog steeds niet in! 
Zie je wel.  
Jezus man, je wilt niet weten wat ze allemaal schrijven. Dat zyklon-B werd al jaren gebruikt 
schijnt. 
Volgens die strontfront-types.  
Ja, en volgens wikipedia. 
Nou, en stel dat dat gebruikt werd voor ontluizen. Dat zegt toch niks? 
Ja, maar toch. Het schijnt ook dat er nooit een gaskamer gevonden is. En er te weinig kiezen 
en tanden zijn gevonden enzo. 
Ik vind dit echt gestoord. Dit soort shit geloof je toch niet? Dit is echt precies waarom ze dit 
soort zieke verhalen moeten verbieden. Dit moet je toch helemaal niet kunnen lezen? 
Omdat het té overtuigend is? 
Nee, omdat het gewoon een stelletje zieke gasten zijn.  
Ik denk nu heus niet dat er géén 6 miljoen joden zijn vermoord hoor. Ik bedoel, er zijn er nog 
steeds 6 miljoen vermist, die hebben zich heus niet op een onbewoond eiland verstopt 
allemaal. Er is gewoon geen antwoord te vinden op al die kutverhalen. Niemand heeft er 
inhoudelijk op gereageerd. Waarom leggen ze die mensen niet gewoon die lijst met namen 
voor. Van vermisten. Waarom zetten ze dat niet online? Zodat iedereen voor eens en voor 
altijd weet wat de waarheid is. 
Je moet er gewoon niet op reageren. Die mensen moeten ze gewoon opsluiten. Gestoord zijn 
ze. En gestoorden moeten verboden worden om hun onzin te spuien. 
Het is al verboden, maar het staat er toch op. 
Dan moeten ze het er af halen. 



Of gewoon er tegen in gaan. Maar dat doen ze niet. Ze zijn te bang om de discussie te 
verliezen. Want dan moeten straks ineens allerlei politici toegeven dat de holocaust toch 
ietwat overdreven is. 
Echt niet. Kom maar op met dat stelletje tuig. Ik lul ze wel onder de tafel. 
Niet, want je hebt ze al verboden. Ze zitten in de gevangenis. Samen met de pedo’s. 
Ja, maar die mogen ze aan de hoogste boom hangen. 
Dus pedo’s moeten dood? 
Jezus man, wie sta jij nou te verdedigen? Wat doe jij met je leven? Okee, ze hoeven niet dood. 
Ze moeten gewoon opgesloten worden en hun bek houden voordat ze andere mensen nog 
overtuigen met hun zieke ideëen enzo. Met kinderporno. Gadver. 
Hebben ze al geprobeerd. Om ze te verbieden. Om hun partij te verbieden. 
En? 
Lukte niet. 
Waarom niet? 
Nou ja, waarom moet je een partij verbieden alleen maar omdat ze de leeftijd om seks te 
hebben naar beneden willen gooien? 
Omdat het goor is. 
Ja, maar viezigheid is niet strafbaar. Ik vind kakkerlakken eten smerig. Is ook niet verboden. 
Flikker toch op met je kakkerlakken. Het gaat hier om kinderen! 
Ik vind het natuurlijk ook echt niet kunnen. Maar dan stem je toch niet op ze? Dan hoeven ze 
toch niet verboden te worden? 
Ja maar je moet ook niet op ze kunnen stemmen. 
Waarom niet? 
Omdat het smerig is! Je moet toch niet alles maar kunnen willen? 
Komop zeg, denk eens na man. Dat is toch geen goed argument? Heb je de reactie van 
Balkenende gezien? En die Tweede Kamerleden allemaal. Die deden net als jij. Ze zeiden 
alleen maar dat het misselijkmakend is. En dat het verboden moet worden. 
Nou, dan moet ik misschien maar de politiek in. 
Maar inhoudelijk gingen ze er niet op in. Waarom mag je pas seks hebben als je 16 jaar bent? 
Ik begin nu echt te denken dat je hier achter staat. Misschien heb je een beetje een 
seksuologisch gestoord brein? Ben je vroeger misbruikt ofzo? 
Nee, natuurlijk niet. Maar hallo! Geef nou eens een goede reden. 
Ach man, hou op. Seks is voor volwassenen. Die kinderen zijn daar nog helemaal niet klaar 
voor. 
Ok. Maar ze hadden die leeftijd eerst ook al veranderd van 18 naar 16. 
Ja en dat moet gewoon zo blijven. 
En als je nou 15 bent en seks wilt. 
Nou ja, okee. Als je dat nou persé wil. 
En als dat meisje 14 is. 
Ja. Dag hoor. Straks laat je me zeker toegeven dat ik seks met een baby zelf ook eigenlijk wel 
prima vind. 16 jaar. En daarmee uit. 
En veertien is smerig? 
Hou toch op man. Nazi’s, pedofielen. Je moet je er niet mee inlaten.  
Ja maar als je de politiek in wilt moet je er toch op ingaan. 
Nee hoor, je moet het gewoon verbieden, en het volk staat nog achter je ook. 
Maar dan blijven hun argumenten nog wel bestaan. Onweerlegd. Zonder antwoord. Dan maak 
je ze toch crimineel, terwijl je ook gewoon kan aantonen dat ze gek zijn. Crimineel zijn is 
toch veel beter dan gek? 
Ze zijn èn crimineel èn gek. En jij straks ook, als je zo doorgaat met dit soort onderzoek. Jij 
misbruikte nazi.  



Okee. We houden erover op. Maar ik ben én geen nazi, én geen pedo, én niet misbruikt. Je 
mag tegenwoordig ook nergens meer over nadenken. 
Nee, over dat soort dingen mag je inderdaad nooit nadenken. Niet nu, en niet later. Misschien 
moet je gewoon je mond erover houden en het kinderfilter op je internet aanzetten zodat je 
ook niet meer verleid kan worden door dat soort sites.  
Haha! 


