
LIMBURGSCHE FEDERATIE

De Limburgsche Federatie (LF) trachtte begin jaren dertig de onvrede van de katholieke boeren in
Limburg te vertolken. De partij stond ook bekend onder de naam Lijst Meertens, naar haar lijsttrekker.
Deze H.H. (Driek) Meertens, landbouwer te Margraten en columnist in het blad Land en Vee, was
sinds 1927 lid van de Provinciale Staten. Aanvankelijk vertegenwoordigde hij de RKSP, maar in 1930
stapte Meertens uit deze partij en stichtte hij de R.K. Federatie van Land- en Tuinbouwers,
Middenstanders en Landarbeiders in Limburg. Deze federatie slaagde er in 1931 in om twee zetels te
behalen bij de Provinciale-Statenverkiezingen in Limburg, die werden ingenomen door Meertens en
door J.F.H. Obers, de voormalig lijsttrekker van de Roomsch-Katholieke Boerenpartij. Meertens
wierp zich in de zittingen van de Provinciale Staten op als behartiger van de belangen van de boeren.
Forse bezuinigingen, vooral op de salarissen van ambtenaren, waren volgens Meertens noodzakelijk
om de landbouw te redden.

Op 11 april 1932 richtte Meertens, samen met Obers, een landelijke pendant van hun
Limburgse partij op. Deze partij - meestal kortweg RK Boerenpartij genoemd - bracht korte tijd een
blaadje uit, maar tot een landelijke doorbraak kwam het nimmer. In 1933 keerde Obers terug naar de
RKSP en moest Meertens op zoek naar nieuwe geestverwanten. Met het oog op de verkiezingen op 26
april 1933 ging Meertens koortsachtig op zoek in andere dissidente katholieke partijen in Limburg.
Besprekingen met de Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP) en de Katholiek Democratische
Bond (KDB) leidden tot niets wegens verschil in opvattingen over het sociaal beleid.

Meertens nam vervolgens met een eigen lijst deel aan de stembusstrijd in de kieskring
Limburg. Van deze partij, die hij de Limburgsche Federatie doopte, zijn geen campagneactiviteiten
bekend, noch is een verkiezingsprogramma gevonden. De LF kreeg 6.358 stemmen (0.2%), te weinig
voor een zetel. Evenals twee jaar eerder behaalde Meertens in een aantal Zuid-Limburgse dorpen wel
opvallend hoge percentages (onder andere Mesch 51.3%, Mheer 50.7%, Gronsveld 32.3%)

Het bleef de enige keer dat Meertens deelnam aan landelijke verkiezingen. Namens de RK
Federatie van Land-en Tuinbouwers, Middenstanders en Landarbeiders in Limburg bleef hij tot 1935
lid van de Provinciale Staten. In dat jaar keerde Meertens terug naar de RKSP. Hij riep zijn
volgelingen op hetzelfde te doen.


