
F van Munster zegt: 
vrijdag 19 november 2010, 18:44 uur
Er schrijven op dit blog zulke imbecielen zulke waanzin (Maria Pekelharing bijv.) dat ik 
Begrijp dat Sasha Berkman niet meteen doorheeft dat Olav Meijer ironisch doet

Maria Pekelharing zegt: 
maandag 22 november 2010, 14:24 uur
46-F van Munster (of van Maastricht?)—Dat op de man spelen komt me bekend voor, dus 
verklaar u eens nader, met voorbeelden, nummers en onderwerpen. Of kruip gewoon terug in 
uw hok natuurlijk. Misschien een ideetje voor Steven de Jong om de herkomst van ‘Van 
Munster’ eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.

f van Munster zegt: 
donderdag 25 november 2010, 18:05 uur
Naderder kan ik me niet verklaren

P. Lamers zegt: 
dinsdag 30 november 2010, 09:49 uur
#104 Sasha Berkman, die Maria P. verwijt de ketel dat ze zwart ziet, in het verleden nam ik nog 
wel eens de moeite op hem/haar* (inderdaad M.P is vrijwel zeker een trollennaam!) te reageren, 
maar zoals te verwachten bij dergelijke mensen reageerde deze meneer/mevrouw* nooit 
inhoudelijk en plakt hij/zij* hooguit het door hem/haarzelf* aangehaalde plakkertje op iedereen 
die het niet, begrijpt/eens is met* het standpunt van zijn/haar* opperste leider.
Dat die weer door hogere machten wordt aangestuurd, begrijpen wij wel maar gaat zijn/haar* 
begrip te buiten.
Jammer want deze types halen de interessante en goed beargumenteerde discussies op deze site 
onnodig naar beneden.
Dat heeft niets met de ‘mening van M.P. te maken, hier reageren ook PVV-aanhangers die wel 
wat in te brengen hebben en die niet onnodig op de man/vrouw* spelen.
Ook jammer dat deze krant haar eigen ‘Netiquette’ niet wat consistenter toepast.
Daarin wordt het gebruik van pseudoniemen of ‘trollen’ (meerdere namen gebruiken) als 
ongewenst beschouwt.
De krant heeft het IP-adres van M.P. en kan nagaan of onder dat adres meer namen zijn 
gebruikt, we zouden verrast zijn over de uitkomst.
Je kunt zelf ook kijken wat dergelijke types opschrijven, het goed oud Hollands spreekwoord 
‘De pot verwijt de ketel dat hij/zij* zwart ziet’ indachtig.

*; doorhalen wat niet van toepassing is

Maria Pekelharing zegt: 
dinsdag 30 november 2010, 21:20 uur
107-P.A. Lamers-Scaf—Weer even uit het hok gekropen om alle opgekropte frustratie en haat 
te spuien? Nog steeds niet onder behandeling, zie ik. Vriendelijk verzoek aan Steven de Jong 
om ‘P. Lamers’ bij Scaf in de cel te plaatsen.

P. Lamers zegt: 
woensdag 1 december 2010, 11:50 uur
M. Pekelharing,
Ik ben geen trol maar heet echt P. lamers zoals bekend bij deze krant, ik publiceer nooit onder 
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een andere naam, dus ook niet een valse.
A. Scaf zie ik hier ook wel eens langs komen maar is toch echt een ander, mij niet bekend.
Doet u niet zo kinderachtig in het vervolg, speel niet op de man/vrouw, gebruik één naam, bij 
voorkeur uw echte en houdt u aan de nettiquette

Maria Pekelharing zegt: 
woensdag 1 december 2010, 18:42 uur
109-P. Lamers—U bent een trol, oplichter en misleider van het zuiverste water, met exact 
hetzelfde jargon (en bedoelingen) als A.S., terwijl u ook nog eens enkel al haatzaaiende op de 
man speelt, en vervolgens het lef heeft om naar netetiquette te verwijzen. Welnu, dan moet 
Steven de Jong uw en mijn reacties maar eens goed onder de loep leggen, om te weten wie hier 
o.b.v. smaad en laster de toegang moet worden ontzegd. U verraad uzelf steeds opnieuw met 
uw persoonsgerichte teksten, enkel en alleen typerend voor Scaf (of Sartorius, of hoe u zich 
ook noemt) en niemand anders, ook al dringt u via een andere pc met ‘Lamers’ binnen. Schone 
taak dus voor Steven de Jong, lijkt me.

Maria Pekelharing zegt: 
woensdag 1 december 2010, 19:05 uur
109-Overigens verraadt u uzelf, want u kunt Scaf niet langs hebben zien komen, waar deze / u 
al tijden via een IP-block van het forum wordt geweerd, en u weet vast wel waarom. Uw 
reacties 107 en 109 bevestigen het gelijk van dat block, en leggen weer eens de trucs bloot die u 
uithaalt om het verwijderd te krijgen.

P. lamers zegt: 
donderdag 2 december 2010, 12:47 uur
Beste M. pekelharing, u zou beter moeten lezen.
Jammer dat u zich verlaagt tot beledigingen en ongefundeerde verdachtmakingen, u geeft 
zichzelf wel bloot op deze wijze, ik hield u slechts een spiegel voor.
Nogmaals, ik gebruik altijd mijn eigen naam en in 99% van de gevallen mijn eigen computer 
(met te controleren IP-adres!) en dat is dus -zoals gemeld- bekend bij deze krant.
Dat u dat niet gelooft, zegt meer over u zelf dan anderen, daarmee lijkt u voor uzelf te 
bevestigen waar u die anderen van beticht.
Gelukkig gaat u niet over het wel of niet afsluiten van reageerders.
Maar neemt u vooral contact met deze krant op en deponeer een klacht, het is uw goed recht.

De eerder genoemde A. Scaf ken ik niet, de naam heb ik inderdaad hier ooit wel eens langs zien 
komen, meer niet, dus ook geen oordeel.

Maria Pekelharing zegt: 
donderdag 2 december 2010, 21:47 uur
112- Dan moet u wel een kloon zijn, indachtig 107. Wat u mij in 112 verwijt, daar maakt u zich 
in 107 ruimschoots schuldig aan, maar u bent kennelijk onvermogend dat spiegelbeeld te (h)
erkennen. Uw persoonsgerichte, ongenuanceerde alsmede ongefundeerde kretologie heeft alles 
van smaad en laster, dus maak u eerst die netetiquette eens eigen, dat lijkt me geen overbodige 
luxe. En daar besluit ik het mee.

f van Munster zegt: 
woensdag 1 december 2010, 19:06 uur
Pekelharing, de wereld is geen treincoupé. Wist je dat nog niet? Ik weet maar één ding zeker: In 
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deze wereld zul jij nooit gelukkig worden.

F van Munster zegt: 
donderdag 2 december 2010, 06:58 uur
Heel geruststellend om er op dit blog een heilige bij te hebben. Sint Gerrit. Zijn woorden “dalen 
bij ons neer” Of niet natuurlijk.

Maria Pekelharing zegt: 
donderdag 2 december 2010, 12:37 uur
66-F. van Munster—Het valt met uw alwetendheid gelukkig reuze mee, in ieder geval voor 
zover dat mijn geluksbevindingen betreft. Ik geloof overigens niet dat die deel uitmaken van 
enige discussie, maar desondanks kan ik u geruststellen: ik ontleen geen geluksgevoelens aan 
het forumleven op Aarde. Sterker nog: ik voel me juist hartstikke gelukkig met alles en iedereen 
om me heen, dus ben razend benieuwd hoe het nu eigenlijk zit met uw telephatische gaven, en 
vooral de houdbaarheid daarvan. Kan het misschien zijn dat daar wat kortsluiting in heeft 
plaatsgevonden, of de handleiding gedateerd is geraakt?

F van Munster zegt: 
donderdag 2 december 2010, 18:36 uur
75- Pekelharing, ik vind jou zo’n bespottelijk personage en jouw toon zo pedant en 
aanmatigend dat ik heb besloten geen woorden meer aan jou vuil te maken.

Maria Pekelharing zegt: 
vrijdag 3 december 2010, 17:09 uur
79-F. van Munster—Dat lijkt mij een uitermate verstandig besluit, gelet op de omschrijving, en 
vooral de aangevoerde argumenten, een slijpsteen voor de ehhh ontkalkte botten waardig.
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