
Dag dokter Nico Mul. Bedankt voor de oplettendheid. Zoals bekend bij 
personen die de website van de Sociale Databank Nederland bezoeken, 
weten zij allemaal dat ons rechts- en politiek systeem door en door 
corrupt is. Goed betaalde journalisten en politici klikken nu direct weg, 
want zij hebben geen behoefte aan onthullingen over wat fout zit in de 
Binnenlands Bestuurlijke Driehoek (BBD). Drie dagen geleden kreeg ik 
als bij een wonder telefonisch contact met een topambtenaar die in 
opdracht van zijn superieur, DG, SG of minister, het verzoek kreeg om de 
door mij ter beschikking gestelde lijst van openbare mailadressen van 
topambtenaren van de algemene Bestuursdienst aan hem toe te 
zenden, wat ik spontaan heb gedaan. Lees daar maar wat over.  

 
Maar er zijn nog meer onfrisse zaken bekend bij de SDN die met het cordon sanitaire voor 
kennisname van de burgers worden afgeschermd. Ik snap dat natuurlijk heel goed. Zij zijn allemaal 
doodsbang voor het verliezen van hun privileges, salaris en pensioen wanneer ze buiten de pot gaan 
piesen, c.q. als beëdigde kennisdager op topniveau van zware wetsovertredingen daarvan gewag 
maken en wettelijk verplicht aangifte doen van wat zij weten over gesjoemel en 
oplichtingspraktijken bij en binnen het openbaar bestuur, waarvan zij zelf onderdeel uitmaken. Dus 
is uw waarschuwing over die Wolmanzouten in speeltoestellen en tuinhout volkomen terecht; en 
dus politiek en journalistiek gezien volstrekt ongewenst. Bekijk wat betreft de corruptie binnen de 
rechtspleging van rechters, raadheren en het Openbaar Ministerie rustig een en ander en laat 
zowel de journalisten en politici weten dat ze allemaal omkoopbaar blijken te zijn, want zij zwijgen 
en stellen geen ongewenste vragen.  
 
Daarom geef ik hier enkele video-linkjes die er ook toe doen: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg: Ir. R.A.A. Rietveld deed strafaangifte tegen de 
raadsheren van het Hof in Arnhem en; 
https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ (Julius Vischjager bevraagt premier Balkenende 
over zijn vriendschap met Peter Maas) en;  
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ (Wim Visser van de Bollenboeren bij het Hof 
en Openbaar Ministerie in Amsterdam) en;  
https://www.youtube.com/watch?v=kKLPopwd4bY: Richard Kluun vecht als ‘n leeuw met bewijs 
van illegale oplegging van afdekken van curatorfraude, en; 
https://www.youtube.com/watch?v=_prCiVBUQnM (Nico van den Ham bij Tivoli op de Dag van de 
Rechtspraak uit kritiek) en;   
https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0&t=120s deze spetterende video over 
atoomspionage voor Pakistan in een lezing in Heemstede; en 
https://www.youtube.com/watch?v=zIapopmw-BM&t=1156s: mijn eigen lezing over het 
scheppen van nieuw geld uit het niets met de verwijzing naar het Rondetafelgesprek in de Tweede 
Kamer hierover: www.sdnl.nl/rondetafelgesprek.htm.  
 
Overigens is er niets mis met het creëren van nieuw geld uit het niets door de ECB. Zie mijn voorstel 
dat Femke Halsema zonder overleg heeft overgenomen en daarvoor alle eer en loftuitingen mocht 
ervaren. Ik stelde dat de ECB de geldschepping ook zou kunnen gebruiken om veel 
werkgelegenheid scheppende activiteiten te financieren die vluchtelingen in Europe zullen 
aansporen om met gezwinde spoed weer naar die nieuwe steden in veilige regio’s in het Midden-
Oosten te migreren. Goed voor iedereen. Wilders krijgt dan helemaal zijn zin en met vrijwilligheid 
van de migranten. 
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Dus dokter N. Mul, ik weet dat u deskundig bent over wantoestanden binnen de jeugdzorg, en 
waardeer ik uw oproep tot het stellen van vragen over de onwettige praktijken in Nederland en het 
gebruik van Chroom-6 o.a. bij defensie, in speeltoestellen en de verkoop in winkels van 
geïmpregneerd hout met Wolmanzouten en subsidie daarop. Verder om eindelijk de familie van 
ing. A.M.L van Rooij te bevrijden van de overheidsterreur met zijn inschrijving, uitschrijving en 
onthechting van zijn burgerschap, omdat hij zaken aan de orde kan stellen die beschamend zijn voor 
de overheid een delen van de industrie. 
 
Daarom dokter Mul, stuur ik dit bericht naar de mailinglijst die ik stuurde naar topambtenaar 
Ferdinand Uittenbogaard van het ministerie van VWS, die als enige telefonisch contact met mij 
heeft gehad. Alle andere hoogbetaalde ambtenaren van de Algemene Bestuursdienst hebben tot 
nu toe gezwegen als het graf. Niemand heeft vragen over wat hierboven in een kleine bloemlezing 
is vermeld over corruptie en fraude gepleegd door beëdigde functionarissen in overheidsdienst.  
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

P.s. het staat u vrij om ook zelf deze openbare lijst van mailadressen. 
 
Van: Nico Mul [mailto:n.j.m.mul@gmail.com]  
Verzonden: zaterdag 4 november 2017 23:07 
Aan: HartvNL. <Hart@sbs.nl> 
Onderwerp: Chroom VI / Wolmanzouten 
 
Geachte redactie, Met verbazing heb ik kennisgenomen van uw item over Chroom VI  in uw uitzending van 
zaterdag 4-11. Bij deze mijn reden van verbazing: Al ca. 20 jaar strijd ing. Ad van Rooij uit St.  Oedenrode 
(inmiddels gevlucht naar Belgie) tegen de overheid in verband met het toestaan en subsidiëring van zowel 
Chroom VI als Arseenverbindingen in wat heet 'tuinhout met milieukeur'.  De zeer giftige afvalstoffen, die 
gebruikt worden als impregneermiddel, worden geïmporteerd, geperst in hout en vervolgens bij Blokker of 
Gamma verkocht als tuinhout met milieukeur, ook worden er picknicktafels van gemaakt. 
 
Als u meer wilt weten zie dan de website van de Sociale databank Nederland, www.SDNL.nl  of de 
site http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm  Dhr. Rob Brockhus (redacteur SDNL) is gaarne bereid om meer 
info te verstrekken! Over de acties van Ad van Rooy hoort men nooit wat in de officiële media als TV....en de 
hoge Raad keurt de verregaande overtredingen van milieuregels door NL-bedrijven, met subsidie, goed, ook 
al is dit tegen Europese regels en internationaal recht.... 
 
Gaarne uw aandacht! 
 
Vriendelijk groetend, Nico Mul 
 
Drs. N.J.M. Mul 
Tel.: +31(0)857851342 / +31(0)633109214 / +31(0)644772628 
Skype: Nicomul55 
Fax: +31(0)847192769 
E-post: N.J.M.Mul@gmail.com NicoMul55@gmail.com 
Website: www.meldpuntjeugdzorg.nl 
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