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In de zaak koninklijkhuis.nl ./. martijn.org wil ik u graag voor uw morgige oordeel 
als teleiofiel buitenlands lid nog volgende afwijkende argumentatie aanvullen:
Roderik Muit heeft in zijn pleeidooi niet het recht van de schrijver namens DNH 
verdedigd als burger en royalist zijn mening te uiten en niet te worden 
gediscrimineerd op grond van zijn seksuele orientering en van de licentie 
http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=17688 gebruik te maken:
„In deze rubriek staan foto's van de Koningin en leden van het Koninklijk Huis. 
Deze hoge resolutie foto's, waarvan het auteursrecht bij de RVD berust, (© RVD), 
mogen worden gedownload, gebruikt en gereproduceerd voor privé-gebruik en 
voor niet-commerciële educatieve doeleinden. Daarnaast is gebruik door de 
media toegestaan.“  Ongevraagd was zijn gebruik niet-commerciëel, educatief en 
is de webforum van martijn.org een medium.  In DePers.nl schrijft Peter 
Middendorp: „‘DHN’ wordt verweten dat hij de foto’s op de site heeft gezet, maar 
uit zijn verdediging blijkt dat de liefde voor het koningshuis zich van alle mensen 
meester kan maken, met alle soorten geaardheid: ‘Met een hart dat pronkt van 
koningsgezindheid zeg ik: ik heb de foto’s geplaatst. Niet omdat ik er seksueel 
opgewonden van word (een portretfoto!!), maar uit puur enthousiasme over ons 
koningshuis en de kleine prinses. Ik vind haar een bijzonder kind, haar trekken 
hebben iets van koningin Emma, haar hele doen en laten verraden nu al iets 
koninklijks.’ De Oranjes zouden zich meer van zulke onderdanen moeten wensen. 
Op het forum toont de gemiddelde Martijn-pedofiel zich een brave ziel.“ 
Prins Willem-Alexander beweert nooit naar het foto op het Martijnforum gekeken 
te hebben.  Raadt u hem alstublieft aan met minder vooroordelen zijn onderdanen 
tegenover te treden en spreekt u een gerecht oordeel op het 25-de verjaardag van 
Vereniging Martijn!  Met vriendelijke groeten: Uw Roman Czyborra
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