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Onafhankelijkheidsverklaring 
“Wij proclameren vandaag, 21 september 2015,  het stichten van de 

onafhankelijke staat Wonderland !  

Onder verwijzing naar het Verdrag van Montevideo maken wij kenbaar op 

het gedefinieerde grondstuk (zie  bijlage met afbeeldingen grondstuk) met 

onmiddellijke ingang de Constitutie vàn de vrije mensen van Wonderland 

(zie bijlage)  in werking te stellen om onder jurisdictie van het Natuurrecht 

onze Volksvertegenwoordiging (zie bijlage) dit mooie land te gaan bemensen 

en bevolken (zie bijlage) .” 

Aldus opgemaakt en ondertekend op 21 september 2015, bij het Int. Gerechtshof te Den Haag. 

 

 

……………………………………………………  

joke ; van de familie lavrijsen 

 

 

……………………………………………………  

luca ; van de familie van dinter 

 

 

…………………………………………………...  

lucie ; van de familie schouten 

 

 

………………………………………………….  

marjan ; van de familie Boone 

 

 

……………………………………………….. 

tanja ; van de familie de bruine 
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Bijlagen, onlosmakelijk deel uit makend van de Onafhankelijkheidsverklaring: 

Gedefinieerd grondstuk: 
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“Constitutie vàn de vrije mensen van Wonderland”:  

 

Alle mensen zijn in Vrijheid  en Liefde verbonden met 

elkaar. 

Ik Ben en Handel vanuit mijn eeuwige essentie, komende vanuit de Bron; 

Wetende onderdeel te zijn van Al-Dat-Is (mensen-, dieren-, planten- en 

mineralenwereld) in het besef dat ik net als zij onlosmakelijk deel Zijn van de 

Schepping. 

Ik ben me bewust dat mijn handelen effect heeft op Al-Dat-Is en neem 

daarvoor volledige verantwoordelijkheid. 
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“Volksvertegenwoording van de vrije mensen van Wonderland”: 
 

Alle mensen, betrokken bij het stichten van de soevereine staat Wonderland, 

hebben ervoor gekozen het totale aantal be- en inwoners te beschouwen als 

het hoogste orgaan in de volksvertegenwoordiging met onbeperkte inspraak 

en beslissingsbevoegdheid.  

Dit hoogste orgaan laat zich in de dagelijkse gang van zaken 

vertegenwoordigen door een kring van maximaal 5 gekozen wijze mensen 

(Kring van Wijzen), die zich laten adviseren door maximaal 7 gekozen 

praktijkmensen met een deeltaak ten behoeve van de uitvoering van 

besluiten van alle mensen. 
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 “De bevolking van Wonderland”: 
 

 De bevolking van Wonderland is onder te verdelen in 3 varianten: 

1) Bewoners: mensen, al dan niet in het bezit van een Natuurlijk Persoon, die 

zich fysiek vestigen op het grondstuk of aangegeven hebben voornemers zijn, 

dat binnen een termijn van 365 dagen na aanmelding te willenn doen. 

 

2) Inwoners: mensen, die hun Natuurlijk Persoon in Wonderland vestigen en 

fysiek in (buiten) land verblijven. 

 

3) Elderswoners: mensen, die vanuit individuele omstandigheden en 

overwegingen, zich niet fysiek, noch hun Natuurlijk Persoon, in Wonderland 

vestigen. Zij verbinden zich in hart en geest met de uitgangspunten en 

idealen van Wonderland en gebruiken, waar mogelijk, voorzieningen binnen 

Wonderland. 
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