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Op 22 augustus 1850 werd aan mr. F. van de Poll eervol ontslag verleend 
uit zijn funktie van kommissaris des konings in de provincie Utrecht. Dit 
ontslag trok sterk de aandacht, ook buiten de provincie, omdat de kommis
saris er niet om verzocht had. Wie was Van de Poll en waarom werd hij 
ontslagen? 
Frederik van de Poll behoorde tot een bekende Amsterdamse regenten
familie. Geboren in 1780, bezocht hij de Latijnse school te Amersfoort en 
studeerde hij rechten aan de universiteit van Utrecht, waar hij in 1802 pro
moveerde. Daarna begon hij een advokatenpraktijk in Amsterdam. Open
bare funkties wenste de jonge jurist in die jaren niet te bekleden. In zijn 
autobiografie *) schreef hij: „mijne gehechtheid aan het huis van Oranje, 
hetgeen toen ver van ons land leefde, weerhield mij deel te nemen aan eene 
regering, waarvan dat huis het hoofd niet was, en ik ben aan dat systeem 
trouw gebleven". 
Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 maakte Van de Poll kar-
rière bij de rijksbelastingen en in de politiek. Hij werd gekozen tot lid van 
de Tweede Kamer en in december 1828 benoemde Willem I hem tot bur
gemeester van Amsterdam - een funktie die, zij het in de andere politieke 
konsteiiatie van vóór 1795, door leden van de familie Van de Poll bij her
haling was bekleed. 
Als burgemeester kwam hij na de Belgische revolutie in botsing met de 
hoofdstedelijke handelskringen die de scheuring van het Verenigd Koninkrijk 
toejuichten en op krachtige maatregelen tegen de Belgen aandrongen 2), ter
wijl Van de Poll de scheuring van „ons schoon rijk" diep betreurde. Veel 
sympathie genoot hij toch al niet bij de „geldaristocratie". „Velen hunner 
zagen op mij met een zeker dédain neder, als in hun oog minder zijnde, daar 
ik niet zoo als zij met schatten was begiftigd", noteerde hij in zijn auto
biografie. 
In de zomer van 1835 brak in Amsterdam een belastingoproer uit. Het be
leid van Van de Poll als hoofd van de politie kwam in het geding. Toen de 
koning, die zich volledig ingelicht achtte, hem een onderzoek daarnaar 

1) Een kopie berust op het Gemeentearchief van Amsterdam in het familiearchief Van 
de Poll (partikuliere archieven no. 183), dat niet geïnventariseerd is. 
2) Zie voor „de Amsterdamse geest" A. J. Veenendaal, De advocaat Lipman exponent 
van de Amsterdamse geest in 1830, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschie
denis der Nederlanden, LXXXIII, Utrecht 1969, 116-149. 
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weigerde, maar hem wel liet meedelen dat hij het gedrag tijdens het oproer 
geenszins kon goedkeuren, vroeg Van de Poll ontslag. Het werd hem in 
februari 1836 eervol verleend 3). 
Na deze gebeurtenissen, die hem als Orangist diep moesten grieven, maakte 
Van de Poll een verrassende come back. Nog in hetzelfde jaar werd hij ge
kozen tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Twee jaar later 
oefende de koning, die kennelijk tot andere gedachten was gekomen, zoveel 
aandrang op hem uit om zich weer beschikbaar te stellen voor de Tweede 
Kamer, dat Van de Poll besloot te kandideren, mede in het belang van zijn 
zoons „die toch door het gouvernement moesten voortgeholpen worden" 4). 
In de zomer van 1838 werd hij gekozen. 
Tijdens zijn tweede periode als Kamerlid hield hij zich intensief bezig met de 
drooglegging van de Haarlemmermeer. Daarnaast werd hij benoemd tot lid 
van de kommissie die de financiële problemen met het thans als onafhanke
lijke staat erkende België moest regelen. In februari 1840 bood de sekretaris 
van Staat Van Doorn van Westkapelle hem zelfs het vakante departement 
van Financiën aan. Van de Poll achtte zich echter „volstrekt ongeschikt en 
onbekwaam" om dat departement bij de verwarde financiële situatie van die 
jaren te beheren en bedankte dadelijk, maar, zo voegde hij er in zijn auto
biografie aan toe, „ik gaf bij die gelegenheid met een enkel woord te kennen, 
dat het gouvernement van Utrecht mij welkom zoude zijn, waarop ik toen 
echter geen antwoord ontving". 
Bij de behandeling van de grondwetsherziening van 1840 bestreed Van de 
Poll tevergeefs de indeling in elf provincies. Vereenvoudiging van bestuur en 
bezuiniging zou te bereiken zijn door een indeling in „vier of hoogstens vijf 
groote districten, departementen, of hoe men die deelen noemen wil". Op 
deze wijze kon het ambtenarenapparaat worden ingekrompen. Bovendien 
zou de gehechtheid aan de belangen van de provincie, waartoe men be
hoorde, afnemen s). Blijkens zijn autobiografie beoogde Van de Poll met een 
dergelijke herindeling en „de uitdooving daardoor van den provincialen 
geest" een versterking van de koninklijke macht6). 
Een paar weken voor zijn abdikatie besloot Willem I in enige vakatures van 
provinciale gouverneurs te voorzien. Op 15 september 1840 benoemde hij 
Van de Poll, die „met een enkel woord" zijn belangen blijkbaar niet tever
geefs had behartigd, tot gouverneur van de provincie Utrecht. 
Een gouverneur van een provincie had onder het landsvaderlijk-absolutistisch 
regiem van Willem I een tweeledige funktie: enerzijds was hij de vertegen
woordiger van de koning in de provincie en als zodanig de exponent van de 
koninklijke macht, anderzijds was hij voorzitter van de Staten en belangen
behartiger van de provincie bij de koning. De instruktie voor de gouverneurs, 
bij koninklijk besluit in 1820 vastgesteld 7), beklemtoonde het eerstgenoem-
3) Zie J. Z. Kannegieter, Het belastingoproer te Amsterdam in 1835, Jaarboek van het 
Genootschap Amstelodamum, XXXII, Amsterdam 1935, 249-313. 
4) Autobiografie F. van de Poll. 
5) Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1839-
1840, bewerkt en uitgegeven door J. A. Jungmann, 's Gravenhage 1902, I, 192, II, 393. 
6) In zijn autobiografie schreef Van de Poll abusievelijk dat hij zijn voorstel in de 
Dubbele Kamer had gedaan. 
7) Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1820, no. 27. 
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Mr. F. v. d. Poll. 
Gravure uit 1832. 
Iconografische Atlas Gem. Utrecht. 

de aspekt. Als achtergrond voor het ontslag van Van de Poll in 1850 is het 
van belang hier enigszins uitvoerig op in te gaan. 
Volgens de grondwet stelde de koning iu alle provincies kommissarissen aan, 
„onder zulke benaming als Hij goedvindt, en op zoodanige instructien, als 
Hij tot de rigtige uitvoering der wetten, tot de waarneming van het belang 
van den Lande en van de Provincie noodig oordeelt" 8). Deze kommissaris
sen waren voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten. De Provin
ciale Staten waren belast met de uitvoering van algemene wetten. Daarnaast 
was het bestuur van de provincie aan hen opgedragen 9). 
De koninklijke instruktie gaf de kommissarissen de titel van gouverneur en 
stelde hun „alleen en persoonlijk" verantwoordelijk voor „de handhaving en 
dadelijke uitvoering van alle maatregelen van inwendig bestuur, en van 
openbaar gezag" die voortvloeiden uit algemene wetten, reglementen, veror
deningen of koninklijke bevelen. Daarnaast dienden de gouverneurs toe te 
zien dat in hun provincie geen overtreding van de grondwet of andere wetten 

8) Artikel 137 van de grondwet van 1815, artikel 135 van de grondwet van 1840. 
9) Artikel 145 en 146 van de grondwet van 1815, artikel 143 en 144 van de grondwet 
van 1840. 
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plaats vond. Ook (grond)wetsovertredingen in andere provincies dienden zij 
te rapporteren. Zij waren bevoegd om de uitvoering van Statenresoluties, die 
zij in strijd achtten „hetzij met de algemeene wetten, hetzij met het algemeen 
belang van het Rijk", op te schorten in afwachting van een beslissing door 
de koning. Deze bevoegdheid strekte zich ook uit tot besluiten van besturen 
van steden, heemraadschappen, distrikten, heerlijkheden of dorpen in hun 
provincie. Hier konden zij echter pas tot schorsing overgaan na de Gedepu
teerde Staten gehoord te hebben. 
De gouverneurs waren belast met het toezicht op uiteenlopende zaken als de 
inning van de rijks- en plaatselijke belastingen, het kadaster, het onderhoud 
van de provinciale en gemeentewegen, de waterstaat, de weldadigheid, de 
geneeskundige dienst, het armwezen, de militiedienst, het onderwijs, de 
plaatselijke politie, de prijzen van de levensmiddelen, de bedelaarsgestich
ten en de gevangenissen. Onder dit toezicht vielen ook de rijksambtenaren. 
Bij de benoeming van rijksambtenaren (met uitzondering van de ambtena
ren die onder de departementen van Oorlog en Marine ressorteerden) moes
ten de gouverneurs gehoord worden. Zij hadden bovendien de bevoegheid 
om aan iedere nominatie twee namen van personen toe te voegen, die zij 
geschikter of even geschikt achtten. Ontvangers van belastingen en ge
meenteambtenaren konden door hen in hun funktie worden geschorst. In 
het bijzonder was aan hen de handhaving van de rust en orde in hun pro
vincie opgedragen. 
De instruktie gaf tenslotte aan de gouverneurs een stem zowel in de Provin
ciale als in de Gedeputeerde Staten. Bij staking van de stemmen gaf de 
stem van de gouverneur de doorslag. 
De funktie van provinciaal gouverneur, zoals die was vastgelegd in de 
instruktie van 1820, doet sterk denken aan het centralistische Fransche 
prefektenstelsel. De gouverneurs „voerden het provinciaal gouvernement, 
onmiddellijk onder den Koning en in direct contact met alle departementen; 
zij waren de vertegenwoordigers van het bestuur van vaderlijke zorg, waarop 
de Staten zich geen al te groote invloed dienden aan te matigen" 10). Thor-
becke stelde de rethorische vraag: „Wanneer de commissaris in alle gevallen 
moet uitvoeren, wat zal er van de Staten worden?", en hij konkludeerde dat 
zelfs de Raad van de Franse prefekt meer betekende dan de Provinciale 
Staten ")• 
Het overwicht van de gouverneurs op de Staten was des te belangrijker 
omdat de Provinciale Staten vóór 1848 de leden van de Tweede Kamer 
kozen. Hoe het bij die verkiezingen toeging is nog niet systematisch onder
zocht. Volgens de overlevering deelde Bentinck van Buckhorst, gouverneur 
van Overijssel van 1814 tot 1830, „onbewimpeld" aan de leden van de 
Provinciale Staten mee „wie, volgens 's Konings wil, tot lid der Tweede 
Kamer moest gekozen worden. Na de keus zag hij, zonder daaromtrent veel 
geheim te maken, de stembriefjes na: en wee den Burgemeester, wee den 

10) Rapporten van de gouverneurs in de provinciën 1840-1849, uitgegeven door A. J. C. 
Rüter, I, Utrecht 1941, VII. 
11) J. R. Thorbecke, Aanteekening op de grondwet, tweede uitgave, II, Amsterdam 
1843, 88. 
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anderen ambtenaar, van wien bleek dat hij niet aan 's Konings wil had 
gehoorzaamd!" 12) Het Overijsselse Statenlid Van Loghem meende dat ook 
onder de opvolgers van Bentinck het nazien van de stembriefjes nog in zwang 
was; „men zeide, dat die briefjes bewaard en door een ambtenaar van het 
Gouvernementsbureau, met de schrijfwijze der staatsieden bekend, nagezien 
werden" 13). 
Voor de provincie Utrecht is bekend dat het oppositionele Kamerlid Van 
Nes van Meerkerk in 1818 onder invloed van de gouverneur niet herkozen 
werd. „Velen schreven het toe aan persoonlijken invloed des Konings" 14). 
In 1830 waren de Staten van mening veranderd: zij vaardigden Van Nes 
weer af naar de Tweede Kamer, herkozen hem in 1833, maar lieten hem in 
1836 voor de tweede keer boeten voor zijn onafhankelijke oppositie. Naar 
aanleiding daarvan schreef Thorbecke aan een kollega: „Op de weinig tal
rijke Staten van Utrecht schijnt het gemakkelijk te werken" 15). 
Het onbehagen over de invloed van de gouverneurs bij de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer koncentreerde zich kort na de grondwetsherziening van 
1840 op het meestemmen, waarvan immers in de grondwet geen sprake was. 
Nadat de omstreden kwestie door de Amsterdamse advokaat Lipman in een 
adres bij de Tweede Kamer aanhangig was gemaakt, liet Willem II aan de 
gouverneurs meedelen te verlangen, dat zij voortaan geen gebruik meer zou
den maken van hun stemrecht bij verkiezingen van Kamerleden 16). Dat 
betekende uiteraard niet dat aan de beïnvloeding van de Kamerverkiezingen 
een einde was gekomen. In het najaar van 1845 deed de koning aan Van de 
Poll schrijven, dat de verkiezing van de Utrechtse burgemeester Kien aan 
zijn verlangen zou beantwoorden en dat het hem „aangenaam" zou zijn als 
de gouverneur hiervan „een gepast gebruik" zou maken om die verkiezing 
zoveel mogelijk te bevorderen. Van de Poll kon de koning antwoorden dat 
Kien „na lange en moeilijke discussien" met 17 van de 30 uitgebrachte 
stemmen gekozen was 17). 

Ook op een ander punt werd de bevoegdheid van de gouverneurs door 
Willem II ingeperkt: in 1843 werden zij ontheven van het beheer van de 
belastingen 18). Tijdens zijn tweede periode als Kamerlid had Van de Poll 
een dergelijke maatregel bepleit. Hij had toen betoogd, dat inzake de be
lastingen de gouverneur een ondergeschikt ambtenaar van het departement 

12) H. van Loghem, Eenige bladzijden uit de geschiedenis der Staten van Overijssel 
van 1830 tot 1848, Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal en Gemeente
bestuur in Nederland, XVIII, Utrecht 1873, 3. 
13) Ibidem. 
14) J. de Bosch Kemper, De staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830, Am
sterdam 1868, 538. 
15) Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (in het vervolg afgekort A.R.A.), archief 
Thorbecke no. 44: Thorbecke aan Van Assen, 23 september 1836. - De Provinciale 
Staten van Utrecht telde, evenals die van Groningen, 36 leden. Alleen de Statenver
gadering van Drenthe was kleiner: 24 leden. 
16) Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1840-
1841, bewerkt door A. L. H. Ising, z.p. en z.j., I, 135. 
17) A.R.A., archief Kabinet des Konings no. 4535, exh. no. 291. Vgl. L. Blok, Ver
kiezingen in Utrecht 1825-1848. Stands- en trapsgewijs, Jaarboek Oud-Utrecht 1975, 19. 
18) Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1843, door B. van 
Dorp, Gorinchem 1844, no. 307. 
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van Financiën was geworden en dat deze daardoor de belangen van de in
gezetenen van zijn provincie niet kon behartigen 19). 
Deze twee koninklijke besluiten betekenden echter geen wezenlijke aantas
ting van de overheersende positie van de gouverneurs. Na de liberale grond
wetsherziening van 1848 moest die positie wel in essentie veranderen. 
Volgens artikel 137 van de herziene grondwet waren de provinciale kom-
missarissen belast met de uitvoering van de bevelen van de koning en met 
„het toezigt op de verrigtingen der Staten". Zij bleven voorzitter van Pro
vinciale en Gedeputeerde Staten, maar hadden alleen in Gedeputeerde Staten 
een stem. Dit laatste ging Thorbecke nog te ver. Hij hekelde het stemrecht 
als „niets dan eene anomalie, welke noch de kracht van uitvoering, noch het 
algemeene Gouvernementsgezag, verhoogt" 20). 
In het algemeen gaf de grondwet aan de Staten meer armslag en een grotere 
mate van zelfbestuur. Dat maakte een grondige herziening van de instruktie 
van 1820 noodzakelijk. Eerst moest echter de samenstelling en de macht 
van de Staten nader geregeld worden, niet in een bij koninklijk besluit vast
gesteld reglement, maar bij de wet. Nog voordat Thorbecke, die inmiddels 
minister van Binnenlandse Zaken was geworden, een wetsontwerp bij de 
Tweede Kamer had ingediend, had hij het ontslag van twee gouverneurs aan 
de orde gesteld. Eén van die twee was Van de Poll. 
Op 12 maart 1850 schreef Thorbecke aan Willem III dat hij, nu het tijdstip 
naderde waarop een nieuwe bestuurlijke organisatie zou moeten worden in
gevoerd, nauwkeurig had nagegaan of de leidinggevende funktionarissen voor 
deze taak berekend waren. „Menigeen kan geschikt geacht worden voor het 
blijven leiden van. den bestaanden gang van zaken, waaraan hij sedert jaren 
gewoon is, maar zal ten eenenmale de vereischten missen om in den geest 
eener nieuwe orde van zaken in te dringen, hare rigting wèl te begrijpen en 
alzoo hare invoering behoorlijk te kunnen voorbereiden en bezorgen". Voor
al op de kommissarissen in de provincies zou veel aankomen: zij dienden een 
nieuwe vorm van bestuur in hun provincie in te voeren en daarnaast toe te 
zien op de invoering van een nieuwe bestuursorganisatie in de gemeenten. 
De minister was tot de konklusie gekomen dat twee gouverneurs, verdienste
lijke ambtenaren „in gewone tijden, bij het volgen van eenen geregelden en 
in vasten plooi gezetten gang van zaken", voor deze nieuwe taak niet be
rekend moesten worden geacht. Daarom adviseerde hij de koning om met 
ingang van 1 mei de gouverneurs van Utrecht en Groningen eervol, en onder 
dankbetuiging voor de gedurende vele jaren bewezen diensten, ontslag te 
verlenen 21). 

De koning liet de direkteur van zijn kabinet, Van Rappard, antwoorden dat 
hij door deze voordracht zeer verrast en pijnlijk getroffen was. Van Thor
becke, noch van zijn voorganger op Binnenlandse Zaken had hij ooit een 
klacht over de geschiktheid van de twee gouverneurs gehoord. Waarom zij 

19) Verslag der Handelingen van de Staten-G'eneraal gedurende de zitting van 1838-
1839, bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J. A. Jungmann, 's Gravenhage 
1899, I, 43-44; vgl. II, 85. 
20) J. R. Thorbecke, Bijdrage tot de herziening der grondwet, Leiden 1848, 74. 
21) Het ontslag van commissarissen des konings in de jaren 1850-52, [uitgegeven door] 
J. R. Thorbecke, De Gids, CHIP, Amsterdam 1940, 159-161. 
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voor hun nieuwe taak ongeschikt zouden zijn, was niet met bewijzen ge
staafd. Zou de invoering van de nieuwe wetten niet voor een groot deel de 
zorg van Gedeputeerde Staten zijn? Zouden bovendien nieuwe gouverneurs 
zich de voor die invoering noodzakelijke kennis van personen en plaatselijke 
omstandigheden in korte tijd eigen kunnen maken? Kortom: de koning 
wenste de voordracht aan te houden 22). 
De reaktie van Thorbecke was zo karakteristiek van inhoud en stijl, dat ik 
een groot gedeelte citeer: 
,,Eene voorname reden, waarom vorige Ministerien, sedert onderscheidene 
jaren, niet dat goede hebben uitgerigt hetgeen men van hen wachtte en het
geen zij zich voorstelden, was, naar des ondergeteekendes inzien, het alge
meen aanhouden van een personeel van ambtenaren, die zij zelve nimmer 
zouden hebben gekozen. Dat personeel, vroeger onder geheel andere om
standigheden geplaatst, aan eenen anderen gang gewend, door andere inzig-
ten bestuurd, kon slechts eene halve of gebrekkige medewerking verleenen. 
Inderdaad gevoelden de Ministers zich niet, als behoorde, ondersteund en 
geholpen; hun eigen geest en ijver bleven, zoolang die niet tot hunne deelge-
nooten en werktuigen van bestuur doordrongen, onvoldoende; zij gevoelden 
U a + m n n r , i , o / i î i + + û t i !-»•-% oor\ *ri-iitTzi 11 i r r a f o / ^ V i ^ i r l r » f r*r\ h i i v r m r l p r p f p i t . ^ n H i f » . t n t 

het geven van ontslag zouden kunnen leiden; zij wilden geen leed doen noch 
kwade vrienden maken; en deze, altoos aangename, heuschheid werd eene 
zwakheid van Gouvernement. 
De overtuiging, Sire, die ik de eer had aan Uwe Majesteit bloot te leggen, 
dagteekent niet van de laatste maanden, noch is alleen gegrond op de cor
respondentie, sedert Ie November met de Gouverneurs gevoerd. Zij bestond 
sedert jaren bij mij, gelijk bij zoo velen, welke den loop der zaken van nabij, 
hetzij in 't algemeen, hetzij in de genoemde provinciën zelve, gadesloegen. 
De Gouverneurs, zich aan de oude elementen der maatschappij bij voorkeur 
hechtende, zagen nieuwe verdienste en behoeften over het hoofd, en be
toonden, in het tegengaan van misbruiken, geen genoegzame kracht. 
Het geloof, dat het Gouvernement ernstig verbetering wil, kan, bij aanblijven 
der oude ambtenaren, geen wortel schieten. Vertrouwen, zoo noodig voor 
een Bestuur, rust geenszins alleen op de wetten en maatregelen, die het uit
vaardigt, maar inzonderheid op de personen, met de uitvoering belast. 
Bij het in werking brengen der nieuwe instellingen zal het, naar de meening 
van den Ondergeteekende, niet zoozeer gelden, langdurig te hebben gezien, 
als goed te zien. Op zekere jaren schikt men zich niet meer, zelfs met goeden 
wil, in nieuwe eisenen. Op de Gouverneurs die, als stemhebbende Voorzit
ters, één geheel met Gedeputeerde Staten uitmaken, zal en moet zeer veel 
aankomen. Het is van het uiterste gewigt, dat zij zoowel op die Gedeputeer
den, als op de gansche provinciale vertegenwoordiging eenen grooten zede-
lijken invloed uitoefenen; hetgeen van de tegenwoordige Gouverneurs in 
Utrecht en Groningen, vreest de ondergeteekende, volstrekt niet mag worden 
gewacht" 23). 
Deze reaktie was bepaald niet geschikt om de koning over te halen. De 

22) Idem, 162-164. 
23) Idem, 164-165. 
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verhouding tussen Willem III en Thorbecke was spreekwoordelijk slecht. De 
star konservatieve koning, die grote bezwaren had tegen de liberale grond
wetsherziening van 1848, had graag willen regeren zoals zijn grootvader 
Willem I dat had gedaan: landsvaderlijk-absolutistisch. Daarbij kwam dat hij 
cholerisch van aard was. Thorbecke's intellektuele hoogheid en koele, afge
meten, docerende toon deden hem vaak in woede uitbarsten. Op de eerste 
audiëntie na Thorbecke's nadere toelichting stormde het. De koning verloor 
zijn zelfbeheersing, deed de minister heftige verwijten en voegde hem woor
den toe, die Thorbecke „moest afweren en niet genegen was andermaal aan 
te hooren" 24). De ministers sprongen voor hun kollega in de bres en deden 
in een door allen ondertekende brief een beroep op het vertrouwen en de 
welwillendheid van het staatshoofd 25). 
In een uitvoerig schrijven probeerde Van Rappard taktvol de brokken te 
lijmen: de koning betreurde het dat hij zo was uitgevaren, maar had de 
minister, die weinig moeite deed om zijn voordrachten te adstrueren, wel 
korrekt gehandeld? Hoe kon Thorbecke reeds voordat hij minister was tot 
de overtuiging zijn gekomen dat de twee gouverneurs voor hun taak onge
schikt waren? De koning wenste het oordeel van de ministerraad over het 
voorgestelde ontslag te horen en zou graag zien, dat hem dat mondeling 
werd meegedeeld, bij voorbeeld door de minister van Justitie 26). 
Voor de tweede keer vormden de ministers in deze zaak een gesloten front. 
Zij besloten dat de minister van Justitie namens hen de koning een pro 
memorie zou overhandigen, waarin werd uiteengezet waarom Thorbecke het 
ontslag van de gouverneurs noodzakelijk vond, waarom de voordracht in 
algemene termen was gesteld, en dat de ministers met het voorgestelde ont
slag instemden 27). 
De pro memorie werd ontworpen door Van Rappard die niet alleen direkteur 
van het kabinet des konings maar ook sekretaris van de ministerraad was. 
Het stuk bevatte een aantal interessante passages. Thorbecke had de voor
dracht „slechts in algemeene trekken" geadstrueerd „in de verwachting, dat 
het Zijner Majesteit zou behaagd hebben dit belangrijk onderwerp verder 
mondeling met hem minister te behandelen, in welk geval hij in die nadere 
bijzonderheden zou zijn getreden, welke bezwaarlijk in eene schriftelijke 
voordragt konden worden opgenomen. De minister verklaarde zich dan ook 
nog bereid, om, wanneer Zijne Majesteit dit begeerde, zijne voordragt mon
deling toe te lichten". Dit aspekt was blijkbaar tijdens de stormachtig ver
lopen audiëntie niet aan de orde geweest! 
Hierna vervolgde Van Rappard: „De minister betuigde verder, dat hij, met 
zich tot algemeene motiven te bepalen, geenszins de bedoeling had gehad, 
zoo als Zijne Majesteit scheen te veronderstellen, om later, op gelijke gron
den, de verwijdering van meerdere gouverneurs te verlangen". Het was een 
teken aan de wand dat deze passage in de ogen van Thorbecke geen genade 

24) C. W. de Vries, Het grondwettig koningschap onder koning Willem III 1849-1870, 
's-Gravenhage 1946, 41. 
25) Idem, 41-42. 
26) Idem, 42-44. 
27) A.R.A., archief Raad van Ministers no. 22 (notulen van 4 april 1850). 
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Uit: A.R.A., archief Binnenlandse Zaken no. 72, dossier 114 
(minuut). 

kon vinden. Hij tekende in de marge aan: „Weglaten", en de zin werd 
crpcnVirnr>t 28*1 g w ^ a t t p . J. 

De beslissing van de koning op het stuk bleef uit, en de tijd verstreek. Maar 
toen de provinciale wet door de Staten-Generaal was aangenomen en in het 
Staatsblad was gepubliceerd, zette Thorbecke door. Op 1 augustus onder
nam hij een laatste poging om de koning te vermurwen. Zijn betoog kulmi-
neerde in de volgende zinnen: „Het is te voorzien, dat met de nieuwe pro
vinciale vertegenwoordiging andere inzigten en krachten, dan tot hiertoe, 
zich in de provinciën zullen doen gelden. Bij een veranderd zamenstel en 
personeel van Staten, bij de zelfstandige beweging, welke de wet, naar de 
eischen der grondwet, aan die Staten opent, mag het beleid, van Regerings
wege uitteoefenen, niet in zwakke handen blijven. De zedelijke invloed des 
Gouvernements moet in dezelfde mate, waarin het vermogen der Staten 
toeneemt, worden verhoogd. Bij gemis van een vast bestuur, dat vertrouwen 
geniet en ontzag inboezemt, zou, inzonderheid bij de eerste proefneming en 
ontwikkeling der provinciale magt, een geest van tegenstand hoogst beden
kelijke gevolgen kunnen hebben". Daaraan voegde hij toe, meer oprecht dan 
taktisch, dat ook de vervanging van de kommissaris van Zeeland nood
zakelijk zou worden 29). 

De koning bleef echter onverzettelijk: de ongeschiktheid van de kommissa-
rissen des konings, zoals de titel volgens de provinciale wet luidde, was hem 
niet gebleken 30). 
Hiermee was een situatie van buigen of barsten bereikt, en Thorbecke hakte 
de knoop door. In de ministerraad deelde hij mee in de weigering van de 
koning een gemis aan vertrouwen te zien en daarom zijn ontslag te zullen 
aanbieden. In de daaropvolgende diskussie kwamen ook de meningsver
schillen met de koning over andere onderdelen van het beleid aan de orde, 

28) A.R.A., archief Binnenlandse Zaken no. 72, dossier 114 (minuut). De grosse is 
niet teruggevonden. 
29) Het ontslag van commissarissen des konings, 165-167. 
30) De Vries, Het grondwettig koningschap onder koning Willem III, 60. 
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waarna de ministers zich met Thorbecke homogeen verklaarden en kollek-
tief ontslag aanboden 31). 
Volgens de Thorbeckiaanse opvatting over de verhouding koning-ministers 
moesten bij een konflikt de ministers wijken, ook al hadden zij een meer
derheid in de Kamer achter zich. Willem III kon nu een ander ministerie 
laten formeren, maar hij durfde die weg niet te bewandelen. De stemming in 
het land was niet anti-liberaal. De verkiezingen van eind augustus voor de 
helft van de Tweede-Kamer-zetels zouden voor Thorbecke en de zijnen 
gunstig uitvallen. De koning besloot een kabinetsraad bijeen te roepen. Een 
kabinetsraad was een vergadering van de koning met de ministers, die ook 
kon worden bijgewoond door de prinsen. 
Op de vergadering van 14 augustus, waaraan ook werd deelgenomen door 
's konings broer prins Hendrik, beklemtoonde Thorbecke dat sedert jaren 
bij Binnenlandse Zaken de overtuiging bestond, dat de twee kommissaris-
sen vervangen moesten worden omdat ze geen beleid voerden. Vooral die 
van Utrecht bemoeide zich weinig met de zaken. Willem III, die verklaarde 
in het algemeen de politiek van het ministerie niet af te keuren, gaf toe, 
maar wenste dat Thorbecke de kommissarissen zou vragen zelf ontslag te 
nemen 32). 
De zaak liep nu snel af. De naar de residentie ontboden Van de Poll weiger
de ontslag te vragen. Op 22 augustus tekende de koning het ontslagbe
sluit 33). 
Het gedeelte van de autobiografie waarin Van de Poll zijn ontslag behan
delde, is sterk gekleurd. In 1848 hadden de ultra-liberalen de koning een 
nieuwe grondwet „opgedrongen". Bezuiniging en vereenvoudiging waren 
hun leuzen. Eén van de middelen om dat doel te bereiken, was de opheffing 
van twee van de drie universiteiten. Voor het voorzitterschap van de te 
benoemen staatskommissie voor hoger onderwijs werd de naam genoemd 
van Thorbecke, „die het gewest Utrecht niet genegen was". Van de Poll 
achtte het zijn plicht om persoonlijk bij de koning tegen de opheffing van de 
universiteit van Utrecht te pleiten 34). De autobiograaf suggereerde een ver
band tussen deze audiëntie en het besluit om het voorzitterschap van de 
staatskommissie op te dragen aan Van Ewijck. Vervolgens probeerde Van 
de Poll, onder verwijzing naar „de afzonderlijke stukken" 35), zijn ontslag 
te verklaren: „Intusschen heeft deze mijne handeling (ik houde het er ten 
minste voor) voor mij hoogst onaangename gevolgen gehad". 
De audiëntie bij de koning moet hebben plaatsgevonden vóór 15 januari 
1849. Op die datum werd immers de staatskommissie voor het hoger onder
wijs benoemd. Misschien heeft Thorbecke, die op 1 november 1849 minister 

31) Idem, 60-61. Vgl. archief Raad van Ministers no. 22 (notulen van 5 augustus 
1850). 
32) A.R.A., archief Kabinet des Konings no. 4466A (kladnotulen van Van Rappard). 
Zie Het ontslag van commissarissen des konings, 167-168. 
33) De kommissaris van Groningen werd tegelijk met Van de Poll ontslagen. 
34) Zie W. Ph. Coolhaas, Moedige gouverneur kwam op voor universiteit, Maandblad 
Oud-Utrecht, XXXXIII, 1970, 61-63. 
35) Die „afzonderlijke stukken" waren in verband met de ongeinventariseerde staat 
van het familiearchief niet voor mij toegankelijk. 
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werd, van de aktie van de Utrechtse gouverneur geweten, maar het is even 
onwaarschijnlijk dat die audiëntie bij het ontslag een rol heeft gespeeld als 
de voorstelling dat de liberalen in 1848 de grondwetsherziening aan Willem 
II hadden opgedrongen, onhoudbaar is. 
Thorbecke heeft in 1850 twee kommissarissen des konings voor ontslag voor
gedragen omdat hij de zekerheid had dat zij, gewend aan het oude bestel, 
in de nieuwe struktuur niet zouden voldoen en de veranderingen in het 
provinciaal bestuur zouden belemmeren. In 1852 werden nog eens twee 
kommissarissen ontslagen, die van Zeeland en Gelderland 36). In die geval
len gold hetzelfde motief, dat ook voorzat bij de vervanging van een aantal 
burgemeesters (o.a. die van Zeist). Men kan zeggen dat Thorbecke als 
minister van Binnenlandse Zaken een bewuste personeelspolitiek heeft ge
voerd om de vernieuwingen krachtens de provinciale en gemeentewet in 
praktijk door te voeren en de kwaliteit van het ambtenarenapparaat te ver
beteren 37). Het was een harde politiek, en de wijze waarop Thorbecke zijn 
voordrachten presenteerde was niet altijd gelukkig, maar dat hij in principe 
gelijk had, is naar mijn mening buiten kijf. Een vergelijking met de situatie 
in Pruisen tegen het eind van de jaren 1850 is verhelderend. Eén van de 
redenen waarom tijdens de zgn. Neue Aera de bescheiden pogingen tot 
liberalisering zo weinig opleverden, was gelegen in het feit dat de sleutel
posities in het staatsapparaat in handen bleven van de konservatieven die 
iedere poging tot vernieuwing konden saboteren. 

Het ontslag van Van de Poll had nog een merkwaardig vervolg. De dag na 
de tekening van het besluit schreef Van Rappard in opdracht van Willem III 
aan de ontslagen kommissaris, dat de koning al het mogelijke had gedaan 
om het ontslag te voorkomen, maar dat verder verzet het aftreden van het 
ministerie tot gevolg zou hebben gehad38). Konstitutioneel gezien past deze 
brief niet in het bestel van na 1848, waarin de koning onschendbaar en de 
ministers politiek verantwoordelijk waren. 
Ongetwijfeld heeft de brief Van de Poll in zijn anti-Thorbeckiaanse gevoelens 
gesterkt. Sommige konservatieve tegenstanders van de minister meenden dat 
hij de invloed van de koning geheel wilde uitschakelen om zo de republiek 
in Nederland (weer) in te voeren. Een verwijzing daarnaar is te vinden in 
de Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant van 2 september 1850, waarin 
Van de Poll afscheid nam van de ingezetenen van de provincie. Na vermeld 
te hebben, dat hij Thorbecke geweigerd had ontslag te vragen omdat hem 
niet was gebleken dat dat voorstel op last van de koning gedaan was, wenste 

36) Het ontslag van de kommissaris van Zeeland had zo lang op zich laten wachten 
omdat Thorbecke geen geschikte opvolger kon vinden. Geruchtmakend was het ontslag 
van de kommissaris van Gelderland die een vriend van Thorbecke was geweest. 
37) Van een dergelijke personeelspolitiek was tijdens het tweede ministerie-Thorbecke 
ook sprake in de buitenlandse dienst. Zie J. C. Boogman, Achtergronden en algemene 
tendenties van het buitenlands beleid van Nederland en België in het midden van de 
19e eeuw, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, LXXVI, Gro
ningen 1962, 59-60. - In een losse aantekening formuleerde Thorbecke zijn kritiek op de 
kwaliteit van de ambtenaren tijdens de regering van Willem I: „Bekwaamheid had bij 
ons geen voorregt. Op ijverige en naauwkeurige pligtsvervulling werd weinig ge
let." A.R.A., archief Thorbecke no. 646 (aantekening dd. 14 oktober 1840). 
38) A.R.A., archief Kabinet des Konings no. 4539, exh. no. 819. 
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hij de Utrechters Gods zegen toe. „Hij bevestige meer en meer in uw hart 
de liefde en gehechtheid aan den Koning en het Huis van Oranje, aan het
welk het Vaderland steeds zooveel is verplicht, en bij verwijdering van het
welk, het aan het vaderland nooit is welgegaan". 
De koning benoemde de oud-kommissaris tot ridder in de orde van de 
Eikenkroon, een onderscheiding die Willem III als groothertog van Luxem
burg kon vergeven buiten de verantwoordelijkheid van de Nederlandse 
ministers. De populariteit van Van de Poll bleek toen hij op 20 september 
1850 in het distrikt Utrecht werd gekozen tot lid van de nieuwe Provinciale 
Staten 39). Gezien zijn gevorderde leeftijd kon van een tweede politieke come 
back echter geen sprake zijn. Na drie maanden woonde hij de Statenvergade
ringen niet meer bij40). Op 13 november 1853 stierf hij als overtuigd 
Orangist in de hoofdstad van de provincie waarvan hij tien jaar gouverneur 
was geweest. 

39) Een spontane aktie onder de kiezers had aanvankelijk geen sukses, maar toen een 
der gekozenen voor zijn zetel bedankte, werd Van de Poll met 370 van de 683 geldig 
uitgebrachte stemmen gekozen. Zie de Utrechtse Provinciale en Stads-Courant van 23 
september 1850. 
40) Ik ontleen dit gegeven aan een manuskript van de heer G. W. R. J. van de Ven: 
Het provinciaal bestuur van Utrecht van 30 november 1813 tot ultimo december 1850. 
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