
Geachte heer Reuvekamp,

Ik vind het jammer dat jij weer  eens overduidelijk laat merken niet oprecht te zijn en met leugens, 
intimidatie en manipulatie je gelijk probeer te halen.
Ik laat mij alleen niet door jouw voor leugenaar uitmaken en je moet ook niet denken dat jij mij 
zomaar onderuit kan halen. Ik accepteer ook niet dat jij over mijn rug heen de mooie meneer denkt 
te kunnen spelen door te zeggen dat ik jou via PB kan bereiken om de discussie aan te gaan. Zeker 
niet als jij denkt dat als ik jouw een bericht stuur jij mij weer voor alles en nog wat kan uitmaken.  
Dat geld ook voor als jij mij snel blokkeer als ik wil reageren. Die techniek werkt dan wel in jouw 
groep maar bij mij niet. Ik ken jouw soort namelijk en weet allang dat zodra jullie het niet redden 
met een grote bek en leugens jullie gaan verwijderen wat tegen jullie kan worden gebruikt.

Ik wil daarom toch even via dit account inhoudelijk reageren op diverse uitlatingen van jou waar ik 
niet van gediend ben.
Jij zegt
-Dat ik het jullie verwijt kritisch te zijn over CM -Dit is niet correct, ik verwijt ten eerste niet dat 
jullie kritiek over CM hebben. Ik verwijt ook Martin niets. Gelukkig liet Martin zich niet voor jouw 
karretje spannen middels die poging.
-Wat ik jou wel meerdere keren verweet is dat jij denkt het recht te hebben om mensen ongefundeert
door het slijk te kunnen halen. Jij doet dat heel handig door via jouw groep mensen te selecteren die
die jou volledig steunen al dan niet beinvloed door jouw eenzijdige en gemanipuleerde informatie.
-Jij schrijft ook dat jij niet begrijpt dat ik wel jouw maar niet Ruud aanspreek omdat die ook kritiek 
heeft wat betreft CM. - zoals ik je al meerdere keren eerder heb gezegd is het mij niet duidelijk 
waarom jij Ruud in ons gesprek betrekt.
- Jij zegt dat Ruud liegt door te beweren niet te kunnen reageren omdat hij jouw kan mailen- Ik vind
dat zeer kwalijk als jij eerst Ruud blokkeerd om later zijn naam in het openbaar te bedoezelen. De 
manier waarop jij dat doe is pure laster.
-Jij beweert dat ik gedreven ben door haat wat onzin is. Ik wordt gedreven door mijn 
rechtvaardigheidsgevoel.omdat jij talloze mensen via de media, in meer of minder mate, beschuldig 
van dierenmishandeling en andere zaken en wat niet gebaseerd is op feiten maar op leugens en 
aannames. 

Wat ook in jouw nadeel is, is het feit dat je bekend staat geen enkele kritiek te dulden.  Een 
veelgehoorde klachtis dat je dan meteen wordt geblokkeerd en je reactie wordt verwijderd. Jij zeg 
vanwege het openbaar afkraken van jouw als persoon zo ook bij mij ik zeg jou dat dat lariekoek is. 
Nu had ik er voor kunnen kiezen om via FB te laten zien wie Martin Reuvekamp nu echt is, maar ik
geef je nog een keer de kans om alles te herstellen of je gelijk aan te tonen. Als ik mij echte daartoe 
gedwongen voel zal jij zien dat ik in tegenstelling tot jouw wel alles eerlijk en duidelijk onderbouw 
dus zonder  aannames, geen leugens of insinuaties ook geen rare trucs maar puur met feiten 
waaronder jouw eigen teksten en beeldmateriaal.

Ik kan je alvast vertellen dat ik mijzelf altijd heel goed geinformeer voor ik iets zeg.

Met vriendelijke groet,

Ronald Ursem


