beperken’. Einde citaat. Maar we zien
het tegenovergestelde gebeuren en we
steken geen poot uit! Bang voor de
BOA, bang voor Agent, Ja.. bang voor
wie ? De rechter die heel misschien uw
“overtreding” moet beoordelen heeft op
zijn beurt een eed van trouw aan de
Koning en de grondwet afgelegd. Bij het
uitvechten van uw gelijk loopt zo’n
rechter naast Art 1 van onze Grondwet
(Verbod op discriminatie) ook tegen
Resolutie 2361/7.3.2&3 van de Raad
van Europa die instructies geeft aan
het Europese Hof. Alsmede de
Universele Rechten van de Mens (VN).
We zien de ministers in strijd handelen
met onze Grondwet en The Great Reset
van het World Economic Forum (WEF)
invullen van Dhr
KLaus Schwab.
(via bloedlijn van
zijn moeder een
Rothschild).
Hierin wordt
gesteld dat we
nooit meer zullen terugkeren naar het
Normaal wat we kennen & terug willen.
Wie de site van dit WEF bezoekt kan
zien kan zien dat Covid19 = het Paard
van Troje voor de zgn Nieuwe Wereld
Orde. Het ideaal van de Vrijmetselarij.
Veel politieke leiders, hoge ambtenaren, CEO’s van Overheid en Multinationals hebben daar iets mee en/of
staan onder controle van sinistere
netwerken die zich bezighouden met
o.a. Ritueel kindermisbruik. Wereldwijd voeren zij de agenda uit van deze
private club en plegen daarmee
hoogverraad!!!. Hoelang pikken dit?
“De grootste schade wordt
aangericht door de
zwijgende meerderheid die
alleen maar wil overleven,
zich onderwerpt en overal
in meegaat.” sprak Sophie
Scholl (1921-1943) –
Verzetsgroep Die Weiße Rose
Vaccinatie = GENTHERAPIE Zie (a)
Staatscourant nr 18941 vergunning
Covid-19-sera (regelingnr. IENW/

BSK-2020/57427) (b) De regeling
betreft een “Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met
bestrijding COVID-19. (c) Het genomen
besluit betreft “genetish gemodificeerde organismen milieubeheer 2013”
Het WEF streeft naar Human 2.0 dmv
genetische manipulatie van u en vooral
uw (klein)kinderen met de vaccinaties.
Kom hier tegen in verzet!!. Ja ja, pas
als onze vijand verslagen is... dan pas
groeit het verzet... Maar nu moet je die
“helden van straks” zien... met die
mondkapjes voor in de rij voor de
boosterprik.
Twijfelt u aan de inhoud van deze
uitgave van De Rebel? Dat is uw goede
recht. In dat geval daagt De Rebel u
uit!! Ga op zoek naar de waarheid. Voor
de generatie die uw (klein)kind zou
kunnen zijn dient u verder kijken dan
dan uw neus lang is. Zoek op Google:
[ wef klaus schwab covid-19] zoek [great
reset covid-19] en [event201 bill gates]
Wat krijgt u op het scherm?...Graaf dan
verder... Uw (klein)kinderen zullen ooit
vaststellen dat wij vrijheid hebben
gekend. Bereid u voor op hun vraag:
“Opa/Oma of Pa / Ma waarom heeft u
gebogen voor tirannie, heeft u zich zo
slaafs opgesteld en deed u toen niets ?”
Dan is een antwoord als: “Het waren
slechts Wappies en Complotdenkers die
ons waarschuwden” een bizar slecht
excuus... Wat “Complotdenkers” weten
kunt u ook te weten komen. U heeft de
middelen daarvoor en ook de tijd (Sla
een NOS-journaal over) U kunt straks
tegen de volgende generatie nooit
zeggen: “Wir haben es nicht gewüßt”.
Dat konden de Duitsers in mei ’45 wel
maar u niet. Dat komt door het
internet, dat maakt voor u het verschil.
De Rebel nr 1 en 2 kunt u vinden op
dwarsdenkersnetwerk.nl >> [De Rebel]
alsmede andere ingezonden flyers.
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zaak Bodegraven” en de escapades van
Dhr Jaap van D. e.v.a. Doch ook hier
geldt: Niets is
wat het lijkt,
alles is anders.
Laten we even
bij de zaak
blijven waar het
om draait. En
dat is satanisch kindermisbruik, wat
een kankergezwel is in onze samenleving met uitzaaiingen tot op het
hoogste niveau. Aangezien Justitie /
Rechterlijke macht, politiek, NGO’s enz
er mee verziekt zijn wordt vanuit hogere hand er alles aan gedaan om deze
vorm van “vermaak” voor zichzelf in
stand te houden. Leggen we de puzzelstukjes bij elkaar zoals aangegeven
door 1) Pateo.tv en 2) Martijn Albeda
alias Martin Vrijland, tellen we daarbij
op het plotselinge verbreken van alle
contacten door Janet Ossebaard &
Cyntha Koeter met het trio, een Hans
Meijer van weesdeweerstand.nl die het
trio eveneens buiten de deur zette, dan
mogen we ook hier een infiltratie van
AIVD veronderstellen. Incl. de zaak
Dieuwke Pama hebben we het over 3
rechtszaken die in hoger beroep met
gemak gewonnen hadden kunnen
worden, maar om daarvan af te zien met K.. smoesjes - is het Red Pill
Journal ter ziele, is het blazoen van
Jaap van D. gezuiverd en zijn lastige
getuigen - die zich bij “lokvogeltje”
Joost Knevel gemeld hebben - uit de
weg geruimd. Kijken we naar
Revolutionaironline.com - de site van
Micha Kat: dan wekt die de indruk dat
hij NA zijn ”arrestatie” door de Britse
politie nog is bijgewerkt door Micha
zelve. We zijn dus in zekere zin
belazerd volgens de vertrouwde formule van de elite: “We brengen 95 % van
de waarheid, maar die overige 5 % is de
kern waar het om draait, nl. het in stand
houden van het kwaad wat

Een luis in de pels bij de machts-elite...

Informatieoorlog in
volle gang

Als de massamedia als RadioKrant & TV
(MSM) zich laten gebruiken als de
spreekbuis voor de opgelegde werkelijkheid, onderbouwd door gekochte
“deskundigen” kan het niet anders dan
dat dit zich gaat wreken. Thans is er
een wildgroei van alternatieve nieuwsbronnen gaande. Dat verschijnsel past
de machtselite natuurlijk niet en zint
op tegenmaatregelen. De door de Elite
opgelegde werkelijkheid kennen we als
o.a. de moord op Kennedy, de MH17,
9/11, Klimaat & CO₂ en thans het
Covid19 verhaal met die vleermuizensoep wat voorzichtig plaats maakt voor
de Wuhan Laboratorium variant.. Wie
durft tegen te spreken wordt weggezet
als “Complotdenker”. Welnu: Een
Complotdenker kan nog denken, wat we
van een Kuddedier niet kunnen zeggen.
Wie overweegt een entree te maken in
die wereld van complotdenkers moet
zich wel realiseren dat er al heel
spoedig geen weg terug meer is. Kijk
eens op hetanderenieuws.nl , ga eens
naar jensen.nl , neem een kijkje op
dissident.one of frontnieuws.com . Een
voorzichtige opstap is een abonnement
op het blad Gezond Verstand Eveneens
is het Epoque Magazine van De Blauwe
Tijger is een optie evenals De Andere
Krant. En mocht u zover komen dat dit
voor u te tam is neem dan de sprong in
het diepe door dwarsdenkersnetwerk.nl
door te spitten.
Satanisch kindermisbruik dl.3
In de 2 vorige edities hebben wij dit
onderwerp ook aangesneden. Het Red
Pill Journal wat de landelijke pers
haalde door het trio Wouter Raatgever,
Micha Kat en Joost Knevel met “de
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“Dat ligt
natuurlijk
niet aan de
Covidinjecties”. Topsporters die aan de
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Wanneer
deze tijden
worden
vergeleken met de Eindtijd volgens
Openbaringen van Johannes, dan wordt
Hugo Snuif als zoon van een dominee
zeer verbolgen. Toch is het voor hen die
goed opletten niet zo moeilijk om de
hand van het Kwaad in de voorstelling

Topsporters
vallen bij
bosjes om.

Als het
beestje
maar een
naam
heeft

lopende band sneuvelen nadat ze dubbel zijn geïnjecteerd kun je moeilijk in
de schoenen schuiven dat ze een slordige leefstijl hanteren, slecht eten en
weinig bewegen. En dat ze daardoor
lijden aan allerlei onderliggende kwalen. Dan is er maar één manier: Geen
aandacht aan geven. Maar dat negeren
stopt een keer….. Professionele
sporters sterven en/of krijgen hartaandoeningen. Van de bij de FIFA geregistreerde profvoetballers zijn er sinds
het beging van de vaccinaties 183
plotseling in elkaar gezakt waarvan er
108 zijn overleden. Inmiddels kunnen
wij uit onze eigen kring de rij langer
maken.....Dat zijn er inmiddels ook al
10-tallen. Het is een fenomeen dat over
de hele wereld raast. Het treft de
gewone mensen na de Covid-19-prik.
Zoek voor uw nieuwsgierigheid op
Google eens: sudden death vaccin U
krijgt dan 79.400.000 hints. In het
Nederlands plotselinge dood vaccin geeft
183.000 hints. Opvallend is het hoge
aantal geboorte-afwijkingen en miskramen bij gevaccineerde vrouwen. Nu zijn
de kinderen aan de beurt voor de prik
waaronder ook al veel slachtoffers zijn
te betreuren. Maar toch laat de
propaganda-media de mensen in het
ongewisse door de sterfgevallen /
ziekten niet te associëren met de Covidvaccins maar liever “onderliggende
kwalen” als oorzaak noemen. Hoe lang
pikken we die opgelegde Coronawerkelijkheid nog?

kindermisbruik heet”. Dat er inderdaad
iets aan de hand is bij Justitie en dat we
bij Grappenhaus het e.e.a. mogen
veronderstellen mag hieruit blijken:
Huig Plug is een klokkenluider van
justitie. Hij bracht onregelmatigheden
aan het licht vanuit zijn functie als
gevangenisbewaarder in Scheveningen
en werd ontslagen. Hij staat bekend om
zijn video's die hij maakt op het Binnenhof waarbij hij niet schroomt om een
ieder van belang bij naam en functie te
benoemen. Sinds enkele maanden
brengt hij het onderwerp georganiseerd
kindermisbruik aan het licht. Dit gaat
met name om het slachtoffer Lisa. Haar
zaak werd besproken in het VPRO
programma Argos. Het lijkt erop dat
Huig Plug een gevoelige snaar bij het
ministerie van Justitie heeft geraakt
want op 12 november jl. werd Huig Plug
aangehouden in Den Haag en werd in
isolatie opgesloten. Ondertussen gaat
de beerput steeds verder open nu ook
politicus Gideon van Meijeren (FvD)
kamervragen heeft gesteld. Gideon
bracht aan het licht dat de onafhankelijke commissie die zou worden
ingesteld helemaal niet onafhankelijk
is. Demissionair minister Grappenhaus
heeft de commissie niet alleen zelf
ingesteld, maar ook samengesteld en
moeten alle verslagen van die commissie, eerst via deze minister alvorens
deze naar buiten worden gebracht. Dit
terwijl veel slachtoffers die bereid zijn
hun verhaal voor een onafhankelijke
commissie te vertellen, juist aangeven
dat er hoge ambtenaren van het
ministerie van Justitie bij dit kindermisbruik zijn betrokken. Hoe lang
tolereren we deze wanpraktijken nog?
van Circus Corona te herkennen. Ook
wel Satan genoemd, dwz: Hij die
verdeeldheid zaait. Met leugens,
aannames, computervoorspellingen die
nooit uitkomen jaagt men u angst aan
en daaraan is uiteraard een verdienmodel gekoppeld (Big Pharma). Wat
heeft al die braafheid ons opgeleverd?
1,5 m. bekpempers, PCR-testen,
thuiswerken, de kroegen dicht,
quarantaines, Lock-downs, avondklok,
vaccinaties ? Kort door de bocht
geschreven is het hele Corona-gebeuren
een wereldwijde staatsgreep door de
machtselite bestaande uit super rijken
der aarde die deze keer hun troeven
uitspelen via de World Health Organization(WHO), het World Economic
Forum (WEF), Wereldbank, IMF, Big
Pharma, de Radio/krant/TV, Big Tech
en enkele andere spelers. Hun doel is
het vestigen van een Nieuwe Wereld
Orde (NWO) Dwz: Een technocratische
digitale dictatuur. Deze zal ons als
“goed voor uw gezondheid / Beter Klimaat / Rechtvaardige Wereld” Utopia
(Agenda 2030 / Build Better Back / Great
Reset) worden verkocht maar is niets
anders dan een sadistisch digitale
tirannie waarin de wereldbevolking
met enige miljarden zal worden uitgedund. De politici die wij kennen dienen
er voor om de verontwaardiging van
het volk op te vangen. Straks bestaan
Nederland en alle andere landen van de
EU niet meer en worden we vanuit de
VN rechtstreeks digitaal aangestuurd.
Mark Rutte weet dat en is daarmee
niets anders dan de Seyss Inquart van
de NWO. Het gaat om Landverraad wat
ons verkocht wordt als “zorg voor uw
gezondheid”. Deze machtsgreep wordt
ook de 3de Wereldoorlog genoemd die
wordt uitgevochten in onze lichamen.
Wie buigt er wel <> wie buigt er niet en
houdt de rug recht? Besef wel dat
wanneer u buigt voor deze tirannie
door braaf de regels op te volgen, zich
vrijwillig laat prikken, de kinderen met
de PCR laat testen, laat prikken enz enz
u meedoet aan dit landverraad! Aan
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tolereren dat de coronapandemie wordt
gebruikt als excuus om de
fundamentele vrijheid en
mensenrechten overal ter wereld te

welke kant staat u dan eigenlijk ? We
komen steeds verder weg van het
normale leven wat we gewend waren,
en dichter bij het invullen van agenda
2030. In dat “Utopia” wordt u niet
alleen middels G5 gevolgd tot op de cm²
maar ook in uw aankoopgedrag wordt
gestuurd en beperkt middels de IDkaart of onderhuidse chip die reeds in
de maak is en waar de EU het al over
eens is. Wat staat ons te doen ?
VERZET - VERZET - VERZET!!!
Absoluut geen geweld !! Mark & Hugo
zouden juist dat zo graag zien. Dan kan
de Staat van Beleg worden afgekondigd
en de uitrol 2030 gerealiseerd worden.
Zijn we dan machteloze schapen? Nee!
We hebben wel degelijk middelen om
terug te vechten! Onze wapens zijn: 1
Burgerlijke ongehoorzaamheid t.a.v.
de onzinnige Corona-regels. 2 Creatief
met beperkingen omgaan, 3 weigeren
te doen wat niet goed voelt, 4 ga de
dialoog met gezagsdragers aan. Wat
heeft de Koning in het openbaar & en in
het Nederlands tegen ons (dus ook
tegen zijn gezagsdragers) gezegd?: Op
30-4-2013: ‘De Grondwet onderhouden
en handhaven, onze Onafhankelijkheid en
Grondgebied zal hij verdedigen en
bewaren, de Vrijheid en rechten van ons
zal hij beschermen’. Dat was de eed van
de Koning. Op 4-5-’20 op de Dam: ”Welk
normaal mens had dit kunnen bedenken ?
Elke keer een stapje verder” Vervolgens:
“Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.
Onze vrije, democratische rechtsstaat
koesteren en verdedigen. Want die alleen
biedt bescherming tegen willekeur en
waanzin.” Aldus de Koning. Op 31-2-’21
vanuit zijn woning zei hij ook tegen de
eed- en belofte-dragers: ”Laten we
moedig onze mening geven zonder
anderen bang te maken of te intimideren.
Laten we troost vinden in onze overtuigingen zonder mede-burgers te discrimineren”. En bovenal: ‘Laten we niet

