
NATIONALE FEDERATIE, 

Ondergeteekenden van oordeel zijnde : 
dat van het politieke partijwezen, in den vorm waarin het zich tot nu toe doet kennen 

op de vertegenwoordigende staatkundige lichamen uitgaat, welke niet in het geestelijk en 
belang van de natie kan worden geacht: 

dat partij-politiek in hooge mate aanleiding heeft gegeven tot eenzijdige bevoordeeling van 
klassen in de samenleving: 
dat de tot nu toe gevolgde partijpolitiek'dede aanleidi eekt gegeven' tot eene aigemeene 

ke mqaise. omdat ten aanzien van het regeeringsbelei ds wordt vastgehouden aan de 
tegknoverstélling van twee zijden waarvan echter de rechterzijde steunt op een kunstmatig in het 
leven gehouden coalitie, welke bgvendien voor de beoordeeling van verreweg de meeste staat- 
kundige vragen geen maatstaf biedt, en een linkerzijde, uit verschillende, elkander soms vijandige 
brokstukken bestaande, die daardoor alle homogeniteit mist en tot regeeren volmaakt onmachtig is : 

dat aan dit euvel kan worden tegemoetgekomen door vorming van een onafhankelijk krachtig 
centrum, waardoor de regeering geen eenzijdig rechtsch of linksch karakter meer behoeft te dragen, 
en dientengevolge krachtiger kan worden zoowel in hare samenstelling als in haar beleid ; 

dat op goede gronden mag worden aangenomen, dat thans algemeen in het volk het 
bewustzijn leeft, dat de hoogst zorgelijke toestand der geldmiddelen van het Land en de Gemeenten 
een gevolg is van het feit, dat de behandeling van tal van onderwerpen niet uitsluitend was van 
zakelijken en technischen aard en gzricht op het algemeen belang, maar dat daarbij het drijven 
en tegen elkander opbieden der politieke partijen een grooten en slechten invloed heeft uitgeoefend ; . 

roepen alle kiezers, die het vorenstaande als juist erkennen op, zich aan te sluiten Sot een 

NATIONALE FEDERATIE 

die zich ten doel stelt te bevorderen : 
dat in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en in de Gzmeenteraden vrouwen en mannen 

zullen zitting krijgen, die zich vrij voelen van pditieke leuzen, welke zooals de ervaring leert op 
den duur hare beteekenis verliezen en plaats maken voor het uitsluitend belang der partij als 
afzonderlijke organisatie, en daarom 
le. willen bevorderen zuinigheid bij wetgeving en in het beheer van de geldmiddelen, zoowel in 

de toekomst als met betrekking tot bestaande regelingen ; 
2e. met alle kracht en overtuiging zich zullen verzetten tegen wetgeving, die zich richt op een- 

zijdige bevoordeeling van klasse of groep : 
3e. de Regeering, afgzscheiden van haar politiek karakter zullen steunen in al hare pogingen om 

het vorenstaande te verwezenlijken ; 
4e. het nationale belang onvoorwaardelijk stellen boven partij- of groepenbelangen en dus een 

algemeene welvaartspolitiek erkennen als de eenig juiste en rechtvaardige. 
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