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Tweede Kamerverkiezing in Breukelen, 1909 

"De stille rust in de staatkundige wereld, in deze maand niet ongewoon, 
wordt eenigermate verstoord door de aanstaande verkiezing voor de Tweede 
Kamer te Breukelen tengevolge van het optreden van De Waal Malefijt, lid 
voor dit distrikt, als minister van Kolonieën. In Breukelen zijn zeer vele ka
thol ieke kiezers en deze willen nu een katholiek candidaat stellen. De 
antirevolutionnairen willen hiervan niets weten en beweren dat volgens af
spraak de zetel hun toebehoort. De bondgenooten zullen dus onderling een 
strijd gaan voeren. Reeds bij de verkiezingen van juni hoorde ik te Amster
dam dat Wierdels, de hoofdredacteur van de Tijd, het voornaamste katholie
ke blad in ons land, zich had uitgelaten dat het verbond met de calvinisten 
na deze verkiezingen op zal houden, omdat de katholieken alles verkregen 
hebben wat zij wenschen en nu de calvinisten niet meer noodig hebben. Is 
dit reeds de eerste aanwijzing dat de breuk aanstaande is? Misschien willen 
de kathol ieken in het vervolg een zelfstandige houding aannemen, mis
schien ook de calvinisten toonen dat zij hun lot in handen hebben. Wat de 
ui ts lag in Breukelen zal zijn is niet te zeggen; de katholiek zal evenwel 
waarschijnlijk niet gekozen worden, want de protestanten van alle richtin
gen zullen wel niet op den katholiek stemmen, zelfs niet bij herstemming. 
Het zal in elk geval een merkwaardige verkiezingsstrijd worden." 

Naschrift: "Er zijn nu, 11 september, vier candidaten te Breukelen ge
steld: antirevolutionnair, christelijk-historisch, katholiek en liberaal." 

Gekozen werd de anti-revolutionair F.H. de Monté ver Loren. 
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