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Mr Jacob Abraham Uitenhage de Mist
(1749-1823)

door C. N. Fehrmann

Dit ertikel toerd reeds opgenomen in de [ubileumbundel "Overijselse
Portretten" en kori - dankzij de oriendelijke toestemming vall het bestuur
vall de Vereeniging tot Beoefening vall Overijsselscli R,egt en Geschiede
nis - eveneens ill deze almanak toorderi afgedrukt.

Burqemeester Vestrinck was in de tweede helft van de 18e
eeuw een der aanzienlijkste burgers van Kampen. Zijn over
grootvader had - aIs laatste klok- en geschutgieter - in
deze stad een aanzienIijk vermogen verworven; zijn vader
was eveneens jarenIang burgemeester van Kampen geweest
en tevens ontvanqer-qeneraal van het kwartier van Vollen
hove. Geen wonder dat de zoon van de Iaatste, Mr Abraham
Vestrinck, door zijn g~boorte reeds voorbestemd scheen om
een belanqrijke 1'01 in het 18de~eeuwse Kampen te spelen.
En het meet gezegd worden, onbekwaam als regent op te
treden was Abraham Vestrinck in vele opzichten zeker niet.
Hij was doctor in de beide Rechten en blijkens zijn adviezen,
voorkomende in het Overijsselsch Advysboek, een bekwaam
jurist.
WeI had mr Vestrinck een zeer heerszuchtig karakter; hij

was steeds de man die in Kampen aan de touwtjes moesc
trekken en sIechts willige werktuigen naast zich duldde, Als
kind van zijn tijd maakte hij zich schuIdig aan grot nepotisme
en misbruikte zijn positie om voor zich zelf en VOOl' zijn naaste
bIoedverwanten tal vim lucratieve baantjes in de wacht te
sIepen 1). "De Prins van Kampen" werd hij spottend ge~

1) In zijn artikeI "Kampen in de Patriottentijd 1", gepubliceerd in het
Nieuw Kamper Daqblad van 19 september 1957, deelt de heer W. A. Fasel
mede dat Abraham Vestrinck in 1773 'de volqende ambten bekleedde:
weidemeester van Scveninqen, weidemeester Boven, weidemeester Buiten,
broodweger, schutrneester, afslagmeester, provisor H. Geestgasthuis, dijk
graaf van de Mandjeswaard, dijkgraaf van de Vossen- en Kattenwaard,
hoofdman Broederespel, hoofdman van De Hagen, Hoofdman van Brun
nepe, serviesmeesterl
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ncemd.. hetzij om zijn heerszuchtig karakter, hetzij om zijn
praalzucht, misschien wel om allebei.

Was zijn loopbaan als magistraat bijzonder succesvol, in
zijn huiselijk leven had hij met veel tegenslag te kampen. Op
betrekkelijk late leeftijd, in 1753, huwde hij met de dochter
van een Kamper secretaris, Rensia Lemker genaamd. Een
klein jam: later werd hem een zoon geboren, Rensius Frans,
maar zijn vrouw stierf in het kraambed en zijn zoontje volgde
de moeder op zesjariqe leeftijd in het graf.

Evenmin als zijn vader en grootvader, die eveneens het
ongeluk hadden vroeg weduwnaar te worden, heeft Abraham
Yestrinck getracht zijn zo kort huwelijksqelukdoor een twee
d~verbintenis te vergeten, hij berustte erin dat met hem het
geslachf Vestrinck in mannelijke lijn. zou uitsterven.

Abraham Vestrinck had vier zusters. De oudste drie huw
den met Kamper burgers, de jongste, Geertruid Brechta
genaamd, trouwde op 21 maart 1747 te Kampen met ds
Arnoldus de Mist, predikant te Hattem.

Het geslacli.t De Mist was afkomstig uit Nijmegen. De
vader van ds de Mist, Arnoldus, was in deze stad onder
meer procureur en solliciteur, rentmeester en gemeensman. De
Iamilie-overleverinq wist te vertellen dat de familie De Mist
oorspronkelijk uit Holland kwam en in directe lijn afstamde
van.het riddermatiqe geslacht Uitenhage, dat onder Voorburg
gegoed was geweest.
Uit het huwelijk tussen ds Arnoldus de Mist en Geertruid

Brechta werden' twee kinderen geboren, een dochtertje
Geertruid genaamd te Hattem en een zoon Jacob Abraham
op 20 april 1749 te Zaltbommel. De vader was naar de laatst
genoemde plaats in 1748 beroepen. Ook in het gezin De Mist
trad de dood als spelbreker op. Op 20 augustus 1751 stierf
Geertruid Brechta' op . ruim zesendertigjarige leeftijd. Drie
jaren later hertrouwde ds De Mist met Aletta van Landen,
maar in 1756, neqen daqen na de geboorte: van een dochtertje
dat eveneens geen lang Ievenbeschoren was, stierf zijn tweede
vrouw in het kraambed. Tot een derde huwelijk kon de
weduwnaar niet besluiten en zo groeiden zijn beide kinderen
!lit het eerste huwelijk, Geertruid en 'Jacob Abraham, vrij
eenzaam zonder moeder in de Bommelse pastorie op,

T'oen Jacob Abraham de Mist veertien jaar oud was ge~
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worden, nam zijn vader een gewichtig besluit: hij kwam met
zijn zwager mr Abraham Vestrinck overeen dat zijn zoon te
Kampen in het huis van -de laatstgenoemde zou worden op~
gevoed. De Mist bracht dit offer uitsluitend terwille van de
toekomst van zijn zoon. In de eerste plaats bood Zaltbommel
in die tijd slechts een zeer gebre:kkige vooropleiding tot een
universitaire studie, waarvoor zijn begaafde zoon in de: wieq
gelegd scheen; Kampen daarentegen had juist in het midden
van de 18de eeuw in dit opzicht een uitstekende naam, dankzij
de benoeming van professor J. D. van Hoven in 1757 tot
privaat-docent in deze stad.

Maar de doorslag tot deze verhuizing heeft vermoedelijk
de machtige positie van mr Abraham Vestrinck in Kampen
gegeven. Slaagde de jonge ned uit Zaltbommel erin diens
genegenheid te verwerven, dan was de kans groot, dat deze
invloedrijke r!'!gent Jacob Abraham de Mist een carriere. zou
Iaten maken, zoals hij zich die wellicht gedroomd had voor
zijn zo vroeg gestorven zoon Rensrus Frans.

En zo kwam, door een grillig spel van het lot, waarin de
dood zo'n belangrijke rol speelde, de jonge Jacob Abraham
de Mist op veertienjarige leeftijd in Kampen terecht.

Zwaar moet de scheidinq van vader en zuster de jongen
gevallen zijn, want ondanks het ontbreken van een moeder
was de band tussen hem en zijn vader bijzonder hecht. Ook
na de scheidinq in 1763 bled zijn grote genegenheid voor
zijn vader onverzwakt g~handhaafd en in het Iarniliestamboek
eerde de zoon de vader in 1775, zes jaren voor de dood van
ds De Mist, onder meer met de volqende woorden: "Bet zou
eenen kinderlijken mend niet passen meer uit te weiden in
loftuigingen zijns vaders waartoe mij anders de stoffe over
vlceid: met recht nogthans zou men mij ondankbaar noemen ./
verzweeg ik op dit pas de schuldiqe Erkentenis dat Zijne
Vaderlijke .Goedheden van mij vorderden: Bet uur mijner
geboorte en het oogenblik waarop ik dit schrijve, zijn aan
eengeschaakeld door eenen onafgebroken keten van zorgen,
geschikt naar maate mijne teedere, opklimmende, of rijpere
Jaaren die, van hem, als vader, hebben geeischt" 2).

2) Stamboekvan het geslacht De Mist, fo1. 135.
Zeer vee! dank ben ik verschuldiqdaan wijlende heer A. L. Llitenhaqede
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Of de verhouding tussen Jacob Abraham de Mist en zijn
oom Vestrinck ook zo goed geweest is, betwijfel ik sterk.
Vermoedelijk heeft mr Abraham Vestrinck meer sympathie
voor zijn jonge ned gehad, dan omgekeerd het geval was.
Opvallend is tenminste dat in het genoemde Stamboek nergens
een waarderend woord aan Abraham Vestrinck wordt ge~
wijd: zijn dood op 23 juni 1793 wordt nuchter, zonder corn
mentaar door De Mist vermeld. Maar wanneer wij het karak
ter van De Mist Ieren kennen, zal het niet verbazen, dat hij
met zijn hcerszuchtiqe, onscrupuleuse oom vermoedelijk niet
harmonieerde.

Tech heeft de jonge De Mist veel aan mr Abraham
Vestrinck te danken gehad. Onmiddellijk na de overkornst
van zijn neefje stelde deze alles in het werk om diens toekomst
te verzekeren. Dankzij zijn invloed verwierf de jongen reeds
in 1765 het ,gtootburgerschap van Kampen met alle voordelen
daaraan verbonden. Daar het, zoals wij zag en, van meet af
aan in de bedoelinq van zijn vader lag Jacob Abraham in de
toekornst een universitaire studie te doen volgen en dit een
der redenen was qeweest waarom zijn zoon naar Kampen
verhuisde, deed Oom Vestrinck hem direct na aankornst de
lessen van prof. Daniel van Hoven volgen die in 1757 door
de stad, los van de Latijnse school, was aangeste1d "om de
alhier studeerende jeugd, eer en tevorens deselve tot de hoge
acadernische studien en wet ens chapp en wier den gevordert",
de gelegcnheid te geven om tot "die studien en weten
schappen te worden opge1eid en bekwaam gemaakt".

lien merkwaardiqe man deze J. D. van Hoven die voor zijn
komst naar Kampen hooqleraar in de welsprekendheid en
historic te Linqen was geweest! Hij had een heftige aard
die: hem nogal wat vijanden bezorqde en Iiep vooral warm
voor vraaqstukken op het gebied van de tijdrekenkunde en
de godsdienst. Maar de Kamper magistraat kon het door
galans goed met hem vinden, prees zijn ijver en oplettendheid
en verheuqde zlch vooral over de vele leerlingen die, ook
van buiten de stad afkomstiq, zijn lessen volgden en van wie

Mist te Overveen die zo vriendelijk was tijdens zijn !even alle bescheiden
die op zijn voorvader betrekkinq hadden, tijdelijk in bruikleen te geven
aan het Ftans Walkate archie] te Kampen.
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De Mist er dus een was 3) .
Drie jaren lang volgde De Mist het prive onderricht van

Van Hoven. In 1766 had deze hem klaar qestoomd voor
de universiteit en in september van dat jaar, dus op ruim
zeventienjatige lee£tijd, liet onze Jacob Abraham zich te
Leiden als student inschrijven.

Had men in die jaren, zoals De Mist, een zerqvuldiqe
opleiding genoten, dan kon men in twee, hooqstens drie jaren
afstuderen. Het behoeft dan ook geen verwondering te wek
ken dat De Mist reeds op 1 juli 1768, dus twee jaren na
zijn aankomst te Leiden, promoveerde op een verhandelinq,
getiteld "De imperii alienatiorie" 4). Maar dat deze promotie
geschiedde met de hoogste lof en eer, verdient zeker een
bijzondere vermelding. Deze nauwelijks negentienjarige
jongeman blijkt inderdaad het een en ander in zijn mars te
hebben. In zijn beschouwingen over het gezag en de verschil
lende vormen van vervreemding of overdracht daarvan, geeft
hij blijk een zelfstandig, vaak zeer goed geformuleerd oordeel
te kunnen vorrnen. Zijn eerbied voor een bestaand gezag en
zijn afkeer van een gewelddadige omverwerpinq van een
dergelijk gezag zonder toestemming van het gehele volk, zo
typerend voor De Mist op rijpere leeftijd, vinden wij reeds in
deze verhandeling intelligent geformuleel'd.
De Leidse tijd van De Mist, hoe kort deze ook geduurd

moge hebben, was van zeer grote betekenis voor zijn karakter
vorniinq en de ontwikkeling van zijn staatkundiqe denk
beelden. Colleges liep hij immers bij prof. Bavius 'Voorda,
een man, die zijn studenten enthousiast wist te maken voor
de nieuwe staatkundige denkbeelden die, uit Engeland en
Frankrijk komende, ook Nederland in beroering begonnen te
brenqen. Bavius Voorda was namelijk een overtuigd patriot ,/
en is .niet alleen de leerrneester van De Mist geweest maar
ook van tal van andere Patriotten van de toekomst, zeals
Cornelis de Gijselaar, Bernardus Blok, Pieter Paulus, Jan
Valckenaer en andere bekende Iiquren uit de Bataafse tijd 5).

3) Bijzonderheden betr. J. D. van Hoven in het Nieuw Biogr. Woor
denboek deel VIII, kol. 861 en het Biogr. Woordenboek voor Prot Godqel.,
deel IV, bIz. 339-342.

4) Aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
5) Chr. Kroes-Llqtenberq: Dr Wybo Fijnje. (1957). bIz. 37.
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Ook de patriot De Mist is ongetwij£eld door hem gevormd.
Maar Leiden heeft ook nog in een ander opzicht zijn

sternpel op De Mist gedrukt. Hij werd hier namelijk een
overtuigrd aanhanger van de Vrijmetselarij. een beweging
waarin hij vele jaren een zeer vooraanstaande positie bekleed
heeft. Reeds op 16 november 1766 werd hij aariqenomen als
Ieerlinq en teqelijkertijd bevorderd tot gezel van de Leidse
loge "La Vertu", waarvan voornamelijk studenten lid waren:
nog geen maand later, op 2 december werd hij gerecipH~erd
als meester en in 1767 hanteerde hij zelfs in de loge "de
moker des gezags"!
Het is onjuist een dergelijke snelle promotie uitsluitend

toe te schrijven aan de ongemene capaciteiten van De Mist;
buitengewone omstandigheden hebben haar ook in de hand
gewerkt. Toeri De Mist het ambt van Voorzittend Meester
van "La Vertu" aanvaardde, was het daniq mis met de loge.
Hi] zelf schrij£t hierover het volgende: " ..... .in 't eynde des
jaars 1767 gemeene stijl, de Tempel Uwer Loge vervallen, de
Breeders verstroyd en de Koninklijke Kunst aan 't queynen
zijnde, eenige Broederen, wier vuur nog niet ten ecnemaal was
uytgebluscht, waaronder ook ik, eerie dergelijke toestand
niet langer kunnende vedragen, op middelen bedagt wierden
om dit gebouw weer onder de puynhopen op te delven, en
door verdubbelde ijver de oude Luyster aan 't zelve weder-
t .. 6)egeven...... .
Maar het is zeker weI aan de capaciteiten van Jacob Abra

ham de Mist te dank en Cgeweestdat hij er inderdaad in slaagde
in zeer korte tijd de loge "La Vertu" te reorganiseren en
haar vroeger aanzien teruq te geven. Reeds als jongmens moet
De Mist dus beschikt hebben over een groot orqanisatie
vermoqen en vermoedelijk ook veel takt.

Hoewel in die dagen "bon ton" bij de elite der studenten,
is De Mist stellig ook uit 6vertuiging tot de Mac;onnerie
toegetreden.

De idealen der Vrijmetselaars hebben zijn hele leven een
scempel op hem gedrukt. Hoe hij die idealen zag, weten wij
uit een toespraak, die hij op 1 juni 1800, ter gelegenheid van
zijn benoeming tot Gedeputeerd Grootmeester, in Amsterdam

6) P. H. Pott: .Gedenkbock La Vertu 1757-1957. blz. .26.
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heeft gehouden. Hij uitte zich hier zeer openhartig. Nimmer,
zo betoogde hij bij deze ,gelegenh~id,zou hij zich aangesloten
hebben bij de Orde, indien dit een gezelschap was geweest
"geschikt om eenige winteravonden buiten verveling door te
brenqen", ninirner ook wanneer deze beweging "eenen stock
oven van ongodisterij, zedeloosheid en alles verwoestende
burgerlijke en staatkundige twisten" ware geweest; De Mist
zag in de Vrijmetselarij "een leerschool voor de deuqd en
de goede zeden", waar de jongeren konden leren luisteren
naar hen "die in jaren ouder, in verdiensten meerder, en in
den rangorde der Broedermaatschappij boven hun gesteld

" 7)waren...... .
'Hoewelin de loges officieel niet over politiek en godsdienst

gesproken mocht worden, is het toch haast wel zeker, dat het
merendeel der Breeders van "La Vertu' uitgesproken patri
ottisch gezind was. Ongetwijfeld is dit feit ook van invloed
geweest op zijn staatkundig denken. Opvolger van De Mist
als Voorzittend Meester van "La Vertu" werd ·bijvoorbedd
Laurentius van Santen, een Ielle patriot die in 1795als curator
van de Leidse Hogeschool opdracht kreeg -deze van prins
gezinde elementen te zuiveren. Vermoedelijk is dezeLaurens
van Santen een goede vriend van De Mist geweest; in
1770 ging hij als speciale afgezant van het Hoofdbestuur
der Orde naar Kampen om de daar door De Mist opgerichte
loge "Le Profond Silence" te installeren 8) .

Men ziet, er hebben te Leiden heel wat Iactoren samen
gewerkt om de wellicht in Kampen, onder invloed van zijn
omgeving reeds in de kiem aanwezige patriottische denkbeel-
den, een hechte basis te geven. '
Teen de Mist in 1768, na een vervroegde promotie naar

Kampen teruqkeerde, vestigde hij zich hier aanvankelijk aIs /
advocaat. Blijkbaar niet zonder resultaat, want ill het Starn
boek schrijft hi], .xiat de praktijcq redelijk gdukkig beqon"
en hij haar "geduurende ruim een jaar met goede uitslag in
deeze stad en omstreek uitoefende" 9). Gedurende een jaar,

7) B. Croisset van Llchelen:Mr Jacob Abraham de Mist (Thot 1954,
no. 3, biz. 118).

8) GedenkboekLe Profond Silence, biz. 37.
9) StamboekDe Mist, fol. 137.
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want voor het neefje en de protege van de machtiqe burqe
meester Vestrinck was reeds spoedig een betere positie weq
gelegd dan de advocatuur in een kleine provinciestad.

Toen in oktober 1769 een der drie Kamper secretarissen,
mr Herman Huber, overleed en hierdoor het ambt van derde
secretaris vrijkwam, kostte het mr Abraham Vestrinck maar
heel weinig moeite om zijn ned mr Jacob Abraham de Mist
op deze post benoemd te hijgen. Natuurlijk een typisch
staaltje van familieregering maar, gezien de opleiding van
De Mist en diens voortreffelijk verstand, niet zo bijzonder
laakbaar. In een kleine stad als Kampen was het intellect
altijd schaars. Op 11 november 1769 bencemde de raad De
Mist tot derde secretaris, "een aanzienlijke en voordeeliqe
bedienmq", zoals de nu ruim twintigjarige jurist met wel
behagen constateerde 10).
20 begon, zij het dan ook op bescheiden wijze, de politieke

loopbaan van mr Jacob Abraham de Mist.
In de 18de eeuw was Kampen stellig geen stad van grote

betekenis meer. De in de Middeleeuwen zo belangrijke haven
plaats was ,geleidelijk afgezakt tot een provinciestad waarin
de handel nog maar een bescheiden rol speelde, de industrie
maar matiq floreerde. Maar op politiek gebied hood Kampen
in deze tijd toch ongetwijfeld nog mogelijkheden aan een
ambitieus jongmens, begifNgd met een goed verstand, in het
bezit van een academische titel en - Iaat ons dat vooral niet
uitvlakken - verwant aan de Ieidende regeringspersonen.
Staatkundig immers speelde Kampen, ondanks de econo
mische teruggang, in de 18de eeuw in het gewest Overijssel
nog steeds een beIangrijke rol. Als een der Drie Steden
bepaalde de stad met Deventer en Zwolle en de Overijsselse
Ridderschap, de politick van het gewest en uit dien hoofde
zond zij afqevaardiqden naar de Landdag en zaten haar ge~
committeerden in de Admiraliteit en in de Delftse Kamer van
de West-Indische Compagnie.

Het bestuur van Kampen was in de 18de eeuw in handen
van 10 schepenen en 4 raden die aIle 14 wel burgemeesters
g'enoemd werden. Naast deze raad trof men de gezworen
gemeente aan, een lichaam dat geacht werd de burgerij te

10) Stamboek De Mist, fol. 137.
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v'ertegenwool'digen en enige invloed had op de verkiezinq
van de raadsleden. Maar de invlped van deze meenslieden,
die trouwens voor hun leven gekozen werden en de open
gevallen plaatsen zelf aanvulden, was niet groot en het con
tact tussen de stedelijke regering en de burgerij Iiet dan oak
in werkelijkheid zeer veel te wensen over.

In de eerste heIft van de 18de eeuw was de Kamper raad
uitgesproken staatsgezind, in de tweede he1ft patriottisch, In
(bdde gevallen kwam het er op neer dat men liever niet dan
weI .een stadhouder aan het bewind zag. Met het woord
democratic had het patriottisme van de Kamper regent uit de
tweede helft van de 18de eeuw Ieitelijk niets te maken. Ze1fs
de qezworen gemeente was de Heine kliek die de macht in
handen had, nog een doorn in het ooq!

Dit laatste bleek duidelijk toen Willem IV stierf en zijn
echtgenote prinses Anna hem als gouvernante van de minder
jarige Willem V opvolgde. Door Ridderschap en Steden van
Overijssel werd toen in 1755 een Regiement van Tutele op
gesteld waarin onder meer bepaald werd, dat de Ieden van
de stedelijke regeringen die reeds gekozen waren of bij vaca
turen gekozen zouden worden, gedurende de minderjarigheid
van de Prins aan zouden mogen blijven. Een groot deel van
de Kamper gezworen gemeente nam ddt niet en eiste dat de
raadskeuze gehed vrij zou blijven. Toen de meente obstinaat
bleef, tastte de raad door en werden 20 leden uit hun ambten
en rechten ontzet, Het was. vooral mr Abraham Vestrinck,
"de prins van Kampen", die dit optreden tegen de proteste
rende Ieden van de meente doorzette en hierdoor vrijwel de
ongekroonde koning van Kampen werd.

Hoe hecht ook uiterlijk verbonden door correspondentien,
harmonieen en hoe verder de fraaie l Sde-eeuwse afspraken /
genoemd mochten worden die beoogden de macht binnen een
kleine kliek bevoorrechten te houden, de ware onderlinqe
vriendschap tussen de regenten liet vaak vee! te wensen over.
Voortdurend sponnen de heersende geslachten intriqes tegen
elkaar. Ook hierin was Vestrinck wederom "een meester.
Enorm gehaat maakte hij zich bijvoorbeeld in 1765 toen hij de
benoeming tot schepen van de zeer ongunstig bekendstaande
Nicolaas de Nunnik wilde doorzetten.
Zijn colleqa's hebben er teen zelfs over gedacht de verkie-
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zing van dit sujet, een willig werktuig van Vestrlnck natuur
lijk, door de stadhouder ongeldig te doen verklaren.

In deze kleine, corrupte wereld deed Jacob Abraham de
Mist, als neef en protege van zijn almachtige, maar stellig niet
geliefde born, in 1769 zijn intrede als derde secretaris. Een
uiterst delicate positie voor een piepjonge man, die, als over
tuigd vrijmetselaar, droornde van een maatschappij, waarin
de deuqd zou zeqevieren, het onrecht geschuwd zou worden
en de mens zijn naaste lief zou hebben als zichzelve: een man
ook die droomde van staatkundige hervorminqen waardoor
niet slechts een kleine groep bevoorrechten invloed op de
regering zouden kunnen uitoefenen, maar ook de burgerij;
tenslotte 66k een jongmens dat zekere politieke ambities had
en het slijk del' aarde zeer goed wist te waarderen, Was de
jonge De Mist een heethoofd en een revolutionair geweest,
dan was vroeg of laat, een conflict met oomVestrinck onver
mijdelijk gewol'den, hetgeen waarschijnlijk het einde van zijn
ambtelijke loopbaan te Kampen betekend zou hebben. Maar
een heethoofd was De Mist stellig niet, evenmin was hij een
revolutionaire geest; hij had een bedachtzame aard en geweld
heeft hij zijn hele leven verafschuwd. Deze eigenschappen,
gepaard gaande met een scherp verstand en grote voorzichtiq
heid, behoedden hem steeds voor onbezonnen daden en deden
hem conflicten vermijden, zonder zijn principes prijs te geven.
Deze gaven hidden De Mist meer dan 26 jaren als secretaris
van Kampen stevig in het zadel, ondanks oom Vestrincks
heerszucht en onscrupuleuse praktijken, ondanks revolutio
naire stromingen, die desnoods met geweld de democratic in
de stad wilden doen zegevieren.
AI de jaren, gedurende welke De Mist. eerst als jongste,

later als tweede secretaris in functie was, is hij de trouwe
dienaar van de stad Kampen geweest, die haar belanqen in
opdracht van de magistraat zo goed mogelijk trachtte te be
hartiqen, steeds er op uit zijnde het algemeen welzijn te
dienen,
Van zijn onafhankelijke aard, zowel als van zijn takt en

Intelliqentie getuigde ook de wijze, waarop hij te Kampen een
vrijmetselaarsloge stichtte. Teen De Mist in 1769 uit Leiden
naar Kampen teruqkeerde, miste hij sterk het contact met de
Maconnerie, aangezien er op dat oqenblik in Kampen geen
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loge gevestigd was. WeI had hier vanaf 1764 de ambulante
loge "La Concorde" gewerkt, maar in 1767 was deze over
geplaatst naar Arnhem. Ongetwijfeld tot groot genoegen van
de maqistraat, want, gelijk trouwens elders in de noordelijke
en oostelijke provincies, droeg men hier de Vrijmetselarij
geen goed hart toe.
Onmiddellijk na zijn benoeming tot derde secretaris - eerst

de zaken, dan het meisje! - nam De Mist het initiatief om
te Kampen een vaste loge te stichten. Gezien de stemming
ten opzichte van de Vrijmetselarij in de stad was het volgens
hem echter nodig dat deze ganse zaak "alhier met alleruyterste
circumspectde en stilheyd zal moeten geschieden, met vermij
ding van alle eclat, om reden dat de stad zeer tegen de
Maconnerie is en meeste aIle de Broederen alhier Familie
hebben, om welke zij zig zeer moeten cacheeren en teruq-
houden" 1l)., .
Zijn organisatietalent zeqevierde echter over aIle moeilijk

heden! Op 16 juli 1770 reeds werd de nog steeds bestaande
loge "Le Profond Silence" (zo genoemd wegens het feit dat
alles in het diepste geheim moest geschieden), door zijn vriend
Laurerrtius van Santen in opdracht van de Nationale Groot
meester, plechtig geinstalleerd. De Mist was haar eerste
Voorzittend Meester.

In augustus 1771 maakte de tweeentwintiqjariqe Kamper
secretaris een reisje naar Kleef en daar, tijdens een wandeling
bi] de bron, ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Amelia
Elisabeth Wilhelmina Strubberg.
De ontmoeting met .xleeze Braave, toevallig en gansch

onbekend" 12) betekende voor belde partijen liefde op het
eerste gezicht en geen standsverschillen vormden gelukkig
een beletsel om uit dit verschijnsel de consequenties te trekken. /

Amelia Strubberq, geboren te Lingen op 10 oktober 1749,
behoorde tot wat men noemt: een goede Iamilie. Haar vader
Christiaan Hendrik Strubberg was ontvanqer-qeneraal van de
tollen in het hertogdom Kleef en het graafschap Mark, "een
der aanzienlijksten en voordeeligsten Posten van het geheele
Hertoqdom". zoals de bruidegom in spe weer met voldoening

11) Gedenkboek Le Profond Silence, blz. 27.
12) StamboekDe Mist, fo!' 197v.
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in zijn Stamboek later optekende 13), de moeder, een Ireule
Proebentaw van Wilms dorff, kon hogen op oud adellijk Pools
bloed. Ruim een jaar na deze ontmoeting, op 20 december
1772, werd het huwelijk in de Bovenkerk te Kampen gesloten.
De verbintenis van Jacob Abraham de Mist met deze jonge

vrouw, die haar opvoeding in Nederland had genoten, is
zeer gelukkig geweest. Wanneer zij op 10 december 1783,dus
nog op jeugdige leeftijd overlijdt, stort de anders zo gereser~
veerde De Mist zijn overvol gemoed uit op het papier, zoals
uit een ontroerend document blijkt, dat ik in het reeds eerder
genoemde Stamboek vond en waarin hij bewogen schetst wat
zijn "chere Amelie" tijdens haar Ieven voor hem had be
tekend 14).
Het huwelijk werd rijk met kinderen gezegend, tien in

totaal, van wie vijf jong stierven. Opmerkelijk is dat, be
halve de oudste, Arnoldus Lambertus die in de Broederkerk
werd gedoopt, alle andere kinderen in de Waalse kerk ten
doop werden gehouden.
Oom Vestrinck, de machtige, heeft zijn goede zorgen ook

uitqestrekt tot de FamilieStrubberg; Jacob Abrahams jongste
zwager, mr 1. C. H. Strubberg vestigde zich als advocaat te
Kampen en weldra zien wij zijn naam op de regeringslijsten
prijken.
Zesentwintig jaren is De Mist secretaris van Kampen

geweest, zesentwinti:g bewogen jaren in de geschiedenis van
deze stad. Het Kamper archief bevat helaas maar heel weinig
stukken die ons een beeld geven van het persoonlijk aandeel
Van De Mist in het bestuur van Kampen. In de eerste plaats
is dit te wijten aan zijn functie, maar stellig ook aan het feit
dat De Mist er de voorkeur aan gaf de man achter de scher
men te zijn. Ook het famrlie-archief bevat over deze periode
geen stukken van betekenis.
In het begin van zijn ambtelijke loopbaan, bracht de edel

man Joan Derk van der Capellen van de Pol de 'gemoederen
in Overijssel danig in beroering. Deze "burgerbaron" trad op
tcqen de, naar zijn inzicht, te grote macht van de stadhouder
en werd vooral bekend door zijn strijd met de Ridderschap

13) StamboekDe Mist, fol. 197v.
14) Idem, Iol. 197-202.
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van Overijssel en zijn verzet tegen de Drostendiensten. Hij
was een demccratisch patriot, in zoverre hij contact wenste
tussen de burgerij en de reqerinq," maar hield overigens vast
aan de oude regeringsvorm die hij slechts van allerlei ver
keerde "insluipsels" wilde .bevrijden. Maar de methoden der
democratic: persacties, adresbeweqinqen en het beleggen
van vergaderingen wist hij uitnernend te hanteren.

Aanvankdijk genoot Van del' Capellen de steun van de
Drie Steden. De stadsbesturen zagen in deze strijdbare figuur
een waardevolle steun in hun verzet tegen de stadhouder en
de ridderschap. Maar naar mate Van der Capellen zich steeds
meer, over de hoofden der regenten heen, tot de burgerij
gin_gwenden, begonnen de stedelijke besturen hem te wan
trouwen, daar zij niet ten onrechte vreesden dat hij hun
gezag bij de burgerij zou onderrnijnen. En daar voelden de
heren niets voor: deze anti-prinsqezinde regenten waren in
wezen zo weihig democratisch, dat zij er niet over peinsden
de gewone burger ook een plaatsje op het kussen in te rui
men. Zoals deze er weer niet over dacht, om ook het gewone
yolk in de gelegenheid te stellen zijn stem te doen horen.

De regenten ontdekten het gevaar echter te laat. Teen
Van der Capellen in 1778 uit de Landdag werd gestoten en
daarna op heftige toon voor zijn readmissie aqeerde, moesten
de Kamper regenten, geleid door de burgemeesters Sabe en
Vestrinck tach toegeven aan de druk van buiten af en werk
ten in 1782 tegen wil en dank mede aan zijn eerherstel, hoe
gaarne zij ook deze gevaarlijke Iiquur buiten de regering
Van Overijssel hadden gehouden.

De Mist heeft Van der Capellen, die in Zwolle woonde,
ongetwijfeld gekend. Ambtelijk heeft hij met hem gecorres~
pondeerd: voorzover ik kon nagaan echter nimmer als prive
persoon. Er is dus geen brie£wisseling tussen deze twee be
kend, waaruit op te maken zou zijn, hoe De Mist zelf teqen
over de persoon en het optreden van Van der Capellen
stand. Toch geloo£ ik dat de politieke denkbeelden van laatst
genoemde grote indruk op hem gemaakt hebben. Het valt
namelijk niet te ontkennen dat er overeenkomst bestaat tussen
de staatkundige denkbeelden, zoals Joan Derk die tussen 1772
en 1784 naar voren bracht en die, welke De Mist in 1796 in
de Nationale Vergadering verkonddqde,

./
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Evenmin als De Mist, wasVan der Capellen in het diepst
van zijn wezen een revolutionaire geest. Terecht zegt dr De
Jong in zijn dissertatie over hem, dat de traditie van de
geboren regent geen revolutie maken toeliet 15). De Jong had
deze woorden ook ten aanzien van De Mist kunnen bezigen!
Evenmin als De Mist was Van der CapeIIen in Ieite een
promotor van lieden, die door een gewelddadige ornwente
ling in Nederland schoon schip wilden maken. Joan Derks
strijd ging in de eerste plaats tegen allerlei verkeerde "in~
sluipsels" die volgens hem het contact tussen regering en
volk verloren hadden doen gaan en waardoor o.m. de positie
van de stadhouders en de regenten een geheel andere was
geworden dan bij de Unie van Utrecht was bedoeld. In
de Nationale Vergaderingen zullen wij De Mist ongeveer
gelijkluidende theorieen horen verkondigen.
Net zo min als De Mist was Van der Capellen een demo

craat in hart en nieren. Onder het volk verstond laatstgenoemde
"het eerwaarde deel der natie, de eigenaars, de participanten
der grote maatschappij" 16), De Mist wenste het bestuur van
het land in handen van de "beste, kundiqste, welgezetene,
arbeidzame Personen" 17), hetgeen niet zo'n heel groot ver
schil maakte.

Het grote verschil tussen Van der CapeIlen en De Mist
moeten we vooral in de karakters van deze beide pzrsoonlijk
heden zoeken. Van der Capellen was een hartstochtelijk
mens, waarschijnlijk behept met een minderwaardigheidsgevoel.
Hij behoorde tot de verarmde add, mislukte als student en
werd het grootste deel van zijn leven door zijn standgenoten
min of meer met de nek aangekeken. Zijn oprecht geloof in
de juistheid van zijn staatkundiqe ideeen en zijn eerzucht een
beIangrijke rol te spelen om op te vaIlen, hebben hem in de
armen van het volk gedreven. Deze eerzucht en zijn harts
tochtelijke aard deden hem, om zijn doe! te bereiken, revolu
tionaire middelen gebruiken, die in wezen strijdig waren met
zijn opvattingen.

15) M. de Jong: Joan Derk van der Capellen van de Pol, blz. 444.
16) Idem, blz. 218.
17) Fam. archief De Mist no. 23. bIz. 7.
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In tegenstelling met Van der Capellen, had De Mist een be
spiegelende aard en liet zich dan ook zelden meeslepen door
zijn emoties. Hij was van huis uit gHortuneerd, studeerde vlot
af; yond daarna te Kampen zijn bedje gespreid en werd door
zijn standgenoten geacht en bewonderd, Bij hem was dan ook
van een minderwaardiqheidsqevoel geen sprake, daarbij bezat
hij een grote zelfbeheersing, die door de dagelijkse omgang
met oom Vestrinck voortdurend nog getraind werd. Ook De
Mist bezat een goed gefundeerde overtuiging en was stelliq
niet vrij van een behoorlijke dosis eerzucht, maar hij had een
te praktische en te voorzichtige aard, een te diep respect voor
het gevestigd gezag, om met geweld te forceren, waar over
redinqskracht faalde.
Ma'ar Van der Capellen had een ding op De Mist voor: Joan
Derk sprak tot de verbee1ding van de grote massa, omdat hij
iets van de geboren volksmenner in zich had. En een volks
menner was De Mist stellig niet en hij is het ook nooit ge~
worden. Dit verschil in karakter verklaart misschien het feit
dat er waarschijnlijk nimmer een innig contact heeft bestaan
tussen de jonge, intelliqente Kamper secretaris en Van der
Capellen, wier politieke denkbeelden toch zoveel overeen
komst vertoonden. Een andere verklaring kan zijn dat Van
der Capellen onze De Mist, als neef van Abraham Vestrinck,
gewantrouwd heeft; het is bekend dat Joan Derk een grote
hekel aan Jacob Abrahams oom had, die niets van democra
tische denkbeelden wilde weten en volgens Van der Capellen
zelfs een vriend van "de dikke", de hertog van Brunswijk
beschouwd moest worden.
Yond De Mist de persacties en de adresbewcqdnqen van

Van der Capellen waarschijnlijk reeds zeer bedenkelijke
middelen, diens oproep in zijn bekend pamflet "Aan het Yolk
van Nederland" van 1780 om tot bewapening van de Patri
otten over te gaan, moeten hem beslist tegen de borst gestuit
hebben en stelliq zal hij oom Vestrinck gesteund hebben in
diens pogingen de oprichting van een patriottisch vrijcorps te
Kampen te verhinderen. Baten mochten deze pogingen echter
niet, de daqen van Vestrincks almacht waren toen al voorbij
en vanaf 6 juni 1784 oefende op de Zandberg te IJ sselmuiden
reqelmatiq het "Vrijheid~ en eendrachtminnende Genootschap
van Wapenhandel der Stadt Campen", waarvan een der
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burqemeesters, de radicale H. J. Croff, nota bene commandant
was.

Wellicht is het echter aan de mvloed van De Mist en diens
behendiq manoevreren achter de schermen te danken geweest,
dat dit excercitieqenootschap in Kampen nimmer een grote
rol gespee1d heeft, zoals dit in andere steden weI het geval
was. De Kamper magistraat liet de heren rustig marcheren en
excerceren op de tonen der marsen van de .xlonderpoeet" Jean
Louis van Laar Mahuet, vereerde het corps op de Zandberg
zo nu en dan met bezoek, maar zorgde er verder goed voor
dat er geen gekke dingen gebeurden en de niet zo heel tal
rijke raddcale elementen in de stad, het vrijcorps niet als
politiek wapen gingen gebruiken. Toen in 1784, na de om
wenteling in Utrecht, ook de toon van deze Kamper radicale
democraten feller werd en er aandrang op de magistraat werd
uitgeoefend om de stad te bewapenen, haastte deze zich
daarmede volstrekt niet en een adres, waarin o.m. vrije reqe
ringsbestelling met keuze van de magistraat door de gezworen
gemeente en keuze van dit laatste lichaam weer door het yolk
werd geeist, werd, zonder het direct af te wimpelen, netjes op
de lange baan geschoven. Kampen mocht in die jaren een
patriottische stad zijn, gekant tegen de stadhouder, het over
grote deel van de magistraat voelde er echter niets voor zich
beentje te laten Iichten door een stelletje, in hun ogen heet
hoofdiqe, revolutionair gezinde democraten en De Mist was
het met deze opvatting volkomen eens! Staatkundige verande
ringen mochten nimmer met geweld afgedwongen worden en
stellig niet door een minderheid, dat was revolutie!
Toen in 1786 Willem V zijn lijdelijke houding Iiet varen

en zijn troepen deed oprukken tegen de onwilliqe Gelderse
steden Hattem en El1burg,scheen de Kamper raad een ogen
blik de controle te verliezen over de Kamper Patriotten die
hun bedreigde geestverwanten te hulp wilden snellen. Maar
toen Hattem spoediq en roemloos viel, bedaarde deze strijd
lust sud en was men weer spoedig de situatie meester. Wel
had men een cornmissie, bestaande uit de schepenen Van
Knuth en Heinenberg en secretaris De Mist naar het Loo
afgevaardigd om met de vertegenwoordigers van andere ste
den Willem V onder het oog te brenqen, hoezeer men het
gewdd tegen Hattem en Elburg betreurde, maar bij deze
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onqewone en onvriendelijke stap had men het gelaten. 'Toen
er enige tijd later in Utrecht strijd werd 'gevoerd, weigerde
Kampen burgermanschappen daar heen te laten vectrekken,
of schoon de "op zichzelven prijslijke gevoe1ens Van hulp en
dienstvaardiqheid" zeker gewaardeerd werden 18).

Hoewel het moeilijk te bewijzen valt, heeft het er tach alle
schijn van dat achter deze voorzichtiqe, zij het dan oak stellig.
niet heldhaftige politick, de verstandiqe De Mist zat, die tot
elke prijs wilde vermijden dat Kampen zich in een gevaarlijk
avcntuur stortte waarvan de gevolgen niet te overzien zonden
zijn geweest. Aan hem is dan ook vermoedelijk te daaken
dat in 1787, toen de komst der Pruisen de macht der Patd ...
otten ineen deed storten, de Kamper magistraat vrijwel in
haar geheel op het kussen kon blijven zitten na haar patriot ...
tische gevoe1ens natuurlijk plechtiq te hebben verloochend,

Tussen 1787 en 1795 wordt Kampen door sommiqe schrij...
vers, zoals Vitringa, afseschilderd als een stad van rust, waar
eenzaara de patriottische fakkel bled branden, terwijl overal
elders in ons land de reactionaire Oranjeklantan victosie
kraaiden 19). Misschien is deze voorstelling: wat overdreven,
maar een feit is dat een opmerkelijk groot aantal Patriotterr,
die elders uit hun ambt ontzet waren, hier een wijkplaats
zochten. Dit kan niet alleen tceqeschreven worden ami de
vrijdom van belastirrq, die Kampen teen als woonstad aan
trekkelijk maakte: de bal1ingen konden stellig ook rekenen
op de heime1ijkesyrnpathie der stedelijke regering die immers
niet "am" was gegaan, en zij voelden zich hier dus veiHg.

Na 1787 is de positie van De Mist sterker dan Mit; in 1796,
na het overlijden van Derk Dumbar, staat }qij op de rtoininafi'e
voor het griffiersambt van Overijssel, een bewijs. dat hi} ook
in het gewest zeer gewaardeerd werd,

In 1793 stierf ocm Vestrinck. Dank zij een wilsbescl1.ikking, /
door deoverledene in zijn laatste Ievensjaar opqemaakt, ging
het groots,te gedeelte van diens fortuin, waaronder een ibloei!~

].8)' H. J. Moerman: Geschiedenis van Kampen: (Kamper Alfuartak
1955,-,-:56, blz. 168,.

],9) C. L. Vitringa: Verhaal van het oproer en de burqerverschdlente
Kampen in 1795-1798 en F. G. Blok:Historisch verhaal ell eehte stukken

, van de burgergeschillente Kampen.
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ende kantfahriek, over op zijn neefJacob Abraham de Mist.
De' gebruikelijke herrie met teleurgestelde verwanten van
Ahraham Vestrinck bleef de erfgenaam niet bespaard.
III de winter van 1794 op '95 drong de Franse generaal

Pichegru oris land binnen en Willem V vluchtte hals over kop
naar Engeland. Veelvrienden liet hij in ons land niet achter,
als een eigenzinnige en illdolente regeerder had hij ons land
na 1187 bestuurd, onwilliq en onmachtig staatkundige her
vormingen aan te hrengen.

Met zijn vlucht begon de grote omwente1ing in ons land.
Trouwens een omwenteling die uiterst rustig verliep! Men
danste am de Vrijheidsboom, stuurde eerr aantal regenten
naar huis en nam een enkeling, die als een notoire Oranje
klant bekend stond, gevangen. Geen guillotines dus, geen
noyades en andere verschrikkinqen die de grote revolutie in
Frankrijk gekenmerkt hadden.
Ook in Kampen staken de Patriotten na de val van

WilIem V, direct het hoofd op. Een Comite Revolutionair
werd op 28 januari 1795 uitqeroepen. Een grote verrassing zal
dit voor De Mist weI niet geweest zijn, zijn eigen zwager
Mr L. C. H. Strubberg, met wie hij Ibijzonder goed kon op
schieten, was lid van dit comitel In hun naam ontsloeg ds
J.Kantelaar, een balling uit Almelo, de Kamper magistraat
"uit naam des volks". De toespraak die hij daarbij hield, was
echter nogal geruststellend en hoopvol voor de heren: "Het
yolk is niet onbillijk, het zal altijd tonen dat het de meerden
en minden verdiensten van een ieder Uwer weet te weqen",
zo sprak: Kantelaar veelbetekenend tot de Vroede Vaderen,
die ontslaqen. werden 20).
Wat deze woorden konden beduiden, bleek toen enkele

dagen later aIle Kamper burgers boven de achttien jaar door
het. Iuidkeels afroepen van namen in de Bovenkerk een Voor
lopiq Bestuur en drie secretarissen kozen, Niet minder dan
7 leden van de oude stadsreqeririq werden herkozen en alle
afgezette secretarissen mochten hun ambt weer uitoefenen.
De Mist en ve1e van zijn Ptlde, vrienden bleven dus rustiq
op hun post; oude burqemeesters werden nie~w:emunicipalen,

20) .Historie en Gedenkschriftenvan de Revo!utiete Campen,Amster
dam 1798,dee! I, blz. 54.

198



zoals Moerman het zo kenmerkend uitdrukte 21).
De Mist zal weI gegniffeld hebben; slechts een kleine groep

radicalen was zeer weinig gesticht 'over deze verrassende gang
van zaken.

Maar zeer kort is De Mist provisioned secretaris van
Kampen. geweest. Op 23 september 1795 droegen de Provisi
onele Representanten van Overiissel hem en de burger
L. Nolst voor als raden in het "College tot bestuur del' West~
Indische kolonien". Op 9 oktober werd deze benoeming be
krachtiqd door de Staten-Ceneraal en daarna bral be Mist
zijn huishouding in Kampen op en vertrok naar Den Haag.
Een nieuwe fase in zijn loopbaan was' begonnen!

In zijn verzoek om ontslag aan het voorlopiq stedelijk
bestuur, gedateerd 19 oktober 1795, schrijft hij o.m. de vol
gende regels die toch wei kenmerkend zijn voor de rol, die hij
in de afgeIopen tien jaren als secretaris van Kampen gespee!d
had: "Zo hij-niet altijd, en in alles voldaan heeft, vleidt hij
zich zelve eerie stille bdooning, dat hij, doorqaands, maar
vooral in de zo bedenkelijke revolutionaire tijdperken, geduu~
reride zijn rninisterie voorqevallen, getragt heeft alles hij te
brengen, wat naar zijn inziens en onder Uw E. hooge goed~
keuring strekken mogt, om -deze stad, en derzclver braave
Burgeren voor de m~erdere schade en onheil t~ behoeden,
en dat deeze zijn pogingen niet gehed vrugtIoos geweest
ztjn" 22).
Slechts node liet Kampen zijn bekwame secretaris qaan, in

de lange en vele loftuitingen bevattende ontslagbrief, geda~
teerd 31 oktober 1795, deed de nieuwe raad, waarin zoveel
oude vrienden van hem zaten, De Mist de verheugende mede
deling, dat men besloten had hem, wegens zijn grote ver
diensten tot honorair secretaris van Kampen te benoemen,
een eerbetoon, waarmede de betrokkene bijzonder in zijn /
schik was 23).
De Mist heeft maar kort dee! uitgemaakt van het College

tot de Zaken der Westindische Kolonien, reeds op 10·mei

. 21) H. J. Moerman: Hit de Geschtedents van Kampen 1713-1813
(Verslagen en mededeelinqen Overijss. Regt en Gesch. 1939, 'blz. 141.)
22) Fam. archief De Mist. no. 8.
23) Idem,nos 11 en 12.
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1796 ontving hij het bericht dat de volkskiezers van het district
Deventer hem tot lid van de Nationale Vergadering hadden
gekozen. Be1angrijk werk heeft hij in het bovengenoemde
College dan ook niet verricht: door een vrij langdurige ziekte
kon hij verscheidene zittingen niet bijwonen en gedurende de
laatste maanden werd zijn aandacht afge1eid door de beslom
merinqen, die een tweede huwelijk met zich meebrachten.
Op 8 mei 1796 hertrouwde hij namelijk met Elisabeth Marqa
retha Morre, de dochter van een Amsterdamse koopman en
notaris.

De benoeming van De Mist tot lid van de eerste Nationale
Vergadering, was geheel aan het toeval te danken, geen ogen~
blik heeft hij zelf aan een derqelijke moqelijkheid gedacht. En
- laten wij dit er aan toe voegen - hij heeft haar ook niet
begeerd.

Lllt zijn afscheidsbrief aan zijn medeleden van de West~
indische Zaken, geschreven op 17 mei 1796, blijkt dat hij
slechts node zijn Iunctie in dit college apgaf, "waarvan ik met
empressement verzoqt heb Lid te worden" en dat hij min of
meer tegen wil en dank, zonder vee! illusies te koesteren, het
lidmaatschap van de Nationale Vergadering besloten had te
aanvaarden. "Ik rnoet dit verwisselen", zo schrijft hij, "met
een ander, waarin men mij, tegen mijn wensch en wil berce
pen heeft, en voor welk ik, als mijzelve het best kennende,
openhartig verklaaren moet, mijzelve niet berekend te houden.
Ik hebbe hier vrienden qevonden. en eene eenstemmiqheid die
ik in de Nationale Vergadering te vergeefsch zal zoeken" 214).

Ook nit een brief, gedateerd 14 mei 1796 en gericht aan
de president der kiezers van"het district Deventer, blijkt zijn
gering enthousiasme, gevolg van een grote werkelijkheidszin.
Zijn benoeming acht hij vooral zo delicaat, omdat hij in zijn
kwaliteit als secretaris van Kampen onafgebroken, ruim 26
jaren "en dus onder alle de Regeeringen en Revolutien van
dit tijdperk, hebben blijve fungeeren" 25).

Van meet af heeft De Mist dus gevoeld. dat de positie
van een man met zijn opvattingen en zijn verleden niet een
gemakkelijke zou zijn in de Nationale Vergadering en dat hij

24) Fam, archief De Mist, no. 16.
25) Idemno. 15.
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bngetwijfeId in botsing zou komen met de radicale eIementen
in dit lichaam, De Mist wist drommels goed dat hij niet tot die
categorie van Nederlanders behoorde in wie, voIgens Colen
brander, het revoIutionaire gevoeI sterk en levendiq was en
die met het verleden hadden afgerekend .26). Zijn verbonden
heid met het verleden was juist nog zeer groot, en zonder
blind te zijn voor de gemaakte fouten, kon hij nog veel in
dit verleden waarderen.

Colenbrander heeft mensen aIs De Mist aIs staatslieden
soherp veroordeeld: zij zouden de geest van hun tijd, die
onweerstaanbaar tot de moderne vormen van geIijke rechten
in staatseenheid en centralisatie dreef. niet beqrepen hebben.
Verb erne en Geyl hebben : in onze tijd aangetoond dat

Colcnbranders visie toch wel een zeer eenzijdige is. "In de
eerste plaats", zo zegt Geyl terecht, "mag de historicus de
mensen van het verleden niet oeoordelen vanuit de uitkomst
die hem omgeeft en daardoor zijn begtip laten bepalen en
begrenzen. Als hij dat doet, als hij van hen verlangt dat zij
het alles zouden weten zoals hij achterna weet, als hij op hen
smaalt, omdat zij geen raad weten met de situatie waarvan de
oplossing hem zo eenvoudig voorkomt, dan zal hij tot geen
billijk, tot geen waarlijk historisch inzicht bekwaam zijn" 2'7).

Woorden die mij uit het hart gegrepen zijn! Inderdaad, in
dien wij Colenbranders methode van geschiedschrijving
volgen, dan bljjft van De Mist slechts een geborneerde politi
cus over, een anti-democraat van wie de omwenteling niets
goeds te verwachten had en ook niets goeds verkreqen heeft.
Volgen wij Geyls methode echter, dan rijst een totaal andere /
figuur voor ons op: een man die oprecht gestreefd heeft naar
vernieuwingen, maar daarbij ongetwijfeld behoudend was en
zich niet kon en wilde losmaken van het verleden; voor wie
de Unie van Utrecht, eenmaal als staatsvorm vrijwillig aan
vaard, het uitgangspunt bleef en mcest blijveri, wilde men
geen onrecht bedrijven.
De Mist heeft m.i. geruime tijd eerlijk qeloofd dat de nieuwe

denkbeelden ook in een Federale staat, gelijk Nederland steeds

26) Colenbrander, R.G.P. 2, bIz. XXIII.
27) P. Geyl: De Bataafse Revolutie (Bijdragen voor de Geschiedenis

der Nederlanden, deel XI, 1956,no. 3, blz. 180).
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was geweest, verwezenlijkt .konden worden. En men moet
erkennen dat hij hierdoor getracht heeft, in tegenstelling met
de ballinqen van 1787, geschoold door de Franse Revolutie,
een nationaal element te brenqen in onze omwenteling van
L795. Het feit dat de geschiedenis in Nederland een andere
loop heeft genomen, bewijst nog niet dat zijn denkbeelden
daarom absurd en totaal verouderd waren. De historie heeft
immers aangetoond dat ook staten die door de eeuwen heen
hun federatief karakter bewaard hebben, en ik denk biivoor
beeld aan Zwitserland, wel degelijk met hun tijd hebben
kunnen meegaan.
De Nationale Verqaderinq, waarvan De Mist in het jaar

1796 lid werd, verqaderde vanaf 1 maart van dat jaar in Den
Haag. Haar totstandkoming had heel wat voeten in de aarde
g~hadl 'De voorstanders van een een en ondeelbare Republiek
naar Frans model, talrijk vooral in Holland en Utrecht, wil
den na de omwenteling de beginselen van eenheid en demo
cratie zo spoedig mogelijk in ons land doen zeqevieren, Zij
eisten daarom de bijeenroeping van een nationale vcrqaderinq
die, door hetvolk gekozen, tot taak zou hebben de Staten
Generaal te vervangen en een grondwet op te stellen. In hun
schema was geen plaats nicer voor gewestelijke verteqen
w6ordig1ingmet staatkundige macht bekleed, de provinciale
besturen zouden slechts administratief werkzaam mogen zijn
en de Bataafse Republiek zou van nu af aan geregeerd
moeten 'worden door "een .Volksverteqenwoordiqinq, een
Gezaghebbend en Magtuitoefenend Bestuur" 28) •

Tegen deze radicale denkbeelden kwam echter fel verzet
van de zijde van hen, die de provinciale zelfstandiqheid nog
na aan het hart lagen en dat waren er buiten Holland en
Utrecht zeer velenl
Deze lieden wilden slechts dan en vaak nog

schoorvoetend -,-:_in het bijeenroepen van een Nationale Ver~
gadering toesternmen, indien deze uitsluitend coristitutioneel
werkzaam zou zijn en de gewestelijke zelfstandiqheid in ieder
geval tot het .invoerenvan de nieuwe grondwet dntakt liet.
Na veel geharrewar, was het slot een compromis tussen

'.21j) G. Paape: Onverbloemdegeschiedenisvan het Bataafsch Patriot
tismus, bIz. 228.
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beide stromingen. Wel zouden de Staten~Generaal ria het
bijeenkomen van de Nationale Vergadering ophouden te
bestaan, maar de aard der werkzaamheden' van het laatst
genoemde lichaam werd vastgelegd in een reglement dat voor
lopig aan de gewestelijke besturen nog tal van bevoegdheden
Iiet. De gewestelijke zelfstaridiqheid bled dus, voorlopig
althans, onaangetast en de voornaamste taak van de Nationale
Vergadering zou zijn cen grondwet op te stelleri voor de
zojuist geboren Bataafse Republiek. Op de 15e zittitigsdag
werd uit haar midden een commissie bencemd die opdracht
kreeg een ontwerp-constitutie op te stellen, Zolang deze
niet methaar taak gereed was -r-r- en haasten deed zij zich
niet - zou ..de Nationale Vergadering zich, conform het
reqlement,' voornamelijk bezig' houden met het afdoen der
lopende bestuurszaken. Maar het spreekt vanzelf dat ook bij
het afdoen van deze zaken de reeds gesignaleerde politieke
geschilpunten voortdurend aan het licht traden, En die geschil-
punten draaiden telkens rondom de twee grdte problemen, die
ondanks het bijeenroepen van de Nationale Verqaderinq
onopqelost waren gebleven: dat van de staatkundiqe eenheid
en dat van de maatschappelijke ongelijkheid. Hierdo~r kwa--.
men ook in de Nationale Vergadering twee 'groepen scherp
tegenover elkaar te staan: een die wenste dat de Bataafse
Republiek in de toekomst een eenheidsstaat zou zijn naar
Frans model, een ander die hoopte dat zij een Iederatie van
zelfstandige gewesten zou blijven, zoals de Nederlandse staat
eeuwenlang geweest was; de lagere burgerij die ernst wilde
maken met de maatschappelijke gelijkheid, de hogere die de /
onqelijkheid het Iiefst maar zo lang mogelijk wilde .laten
voortbestaan.
De Llnitanssen wilden een een en ondeelbare Republiek, de

Federalisten wensten daarenteqen in principe de souvereini
teit der gewesten te handhuven. Een groot aantalIedenstreef
deri naar een compromis tussen beide opvattingen, het waren
de Moderaten of Slijmgasten, zoaIs hun teqenstanders hen
onvriendelijk noemden. Unitarisch gezind waren vooraI zij,
die in 1787 in ballingschap waren gegaan; velen van hen
hadden gehoopt in 1795 met Franse hulp in een slag hun
denkbeelden te verwezenlijken. Voor deze groep was het
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feiteIijk een strop geweest dat, zij het dan ook op het nippertje,
de omwenteling lin ens land nog door de bevolking zelf was
gesehied, waardoor wel in de meeste gevallen de oude oli
gal'chieen verdwenen waren, maar her Iederatief systeem van
de staat onaangetast bled.

Nu zaqen deze Llnftarissen, die in de Nationale Verqaderinq
in de rninderheid waren, zich voor de taak gesteld zonder
hulp der Franse bajonetten hun politieke doeleinden te ver
wezenliiken.

Voeruitlopend op de grondwet, was hun streven er nu op
gel'icht het reqlement, dat de Iederale staat in stand hield,
zo :gewijzigd te krijgen dat de een en ondeelbaarheid van de
staat in wezen al een voldongen feit zou zijn. v66rdat de
gronclweteommissie met haar taak qereed was. Zij rekenden
erop dat een teruq dan praktisch onmogelijk moest zijn en de
grondwet hun staatkundige denkbeelden dus wel zou moeten
vertolken. Vandaar het Ielle verzet der overtuigde Federallsten
tegeIl elke wijziging van het reglement.

Op dinsdag 17 mei 1796 werd De Mist als volksverteqen
weordiqer 'geinstalleerd. Volksverteqenwoordiqer bij toeval,
hij was nota bene aanvankelijk de derde plaatsvervanqer
geweest van de gekozen afgevaardigde van het district
Deventer, Mr G. Dumbar.

Een paar weken later, op 2 juni hield hij in de Nationale
Verqaderinq zijn maidenspeech. Daar was men juist aan het
delibereren 'over een voorstel van de raddcale afgevaardigden
V reede, Bosch en Valekenaer om het beleid over de Hnancien
en de burqerbewapenlnq, dat volqens het reqlement voorlopig
nag aan de provinciale besturen was toevertrouwd, over te
drag en aan de Nationale Vergadering. Een typisch voorbeeld
dus van het streven der radical en am op de grondwet vooruit
te lopen,

De Mist bekende onmiddellijk kleur en betoogde het wel
zeer prijzenswaardiq te vinden indien burgers, uit welk deel
van het land ook afkomstig, vrijwillig het vaderland wilden
dienen, maar ontzegde de Vergadering elk recht hen daartoe
te clwingen. Evenmin was hij ervan gediend dat de Nationale
Vergadering vrijelijk over de beurzen en geldmiddelen van
de inwoners van het land zou beschikken, zolang dit recht

204



niet uitdrukkelijk in de grondwet was vastgelegd 29).
De radicalen siqnalerden direct een gevaarlijke teqen-

stander.· .
Enkele dagen later schreef V reede aan zijn vriend en
geestverwant Valckenaer: "De trekken omtrent de burqer
bewapening zijn tegen De Mist gericht, die schaamteloos den
Oranjeman daags te voren had uitgehangen" 30). Een op
niets gegronde aantijging die echter kenmerkend is voor de
vertbittering tussen de partijen; ,gelijk in het begin van de
Tachtigjarige Oorlog een ieder die Rooms bleef, in de ogen
van de felle Calvinist geacht moest worden te heulen met
Span]e, zo was volgens de radicalen van 1795 een ieder die
niet volledig wilde afrek'enen met het verleden, een schaarn
teloze Oranje~an.

Na zijn maidenspeech, heeft De Mist nog talrijke malen
in de Nationale Vergadering het woord gevoerd. HoffeIijk
maar beslist herinnert hij de radicale afgevaardigden er tel
kens aan dat de Vergadering van de kiezers een beperkte
opdracht had ontvangen en dus buiten haar boekje ging
indien zij haar bemoeiinqen uitstrekte tot zaken die niet in
het reglement genoemd werden. Ook verzet hij zich voort
durend tegen de grote bemoeizucht van de afgevaardigden en
houdt hen voor "dat een zich met alles bemoeiend en tot alles
afdalend volksparlement een niet minder kleinzielige dwinqe
land was dan een despotiek verst" 31). Een vroeg liberaal
geluid!

Onvoorzichtig acht hij het "in een tijdstip als het teqen
woordiqe nog meer band en los te maken - nog meer af te
breken - zonder dat wij en Materialen, en Bouwgereed~
schappen en Arbeiders daadlijk bij de hand hebben, om het
afg~brookene in een betere orde weer op te bouwen" 32). Na~
drukkelijk verzet hij zich bijvooJJbeelddaarom tegen de op~
heffinq der gilden zonder meer: gaarne erkent hij dat deze
instellingen grove gebreken aankleven maar, zo vraagt hij zich
af, waarom niet eerst een poging gewaagd ze te hervormen,

29) DagverhaaI der Handelinqen vimde NationaaIe Vergadering, dee'!
II, blz. 50'---52.

30) Colenbrander, R.G.P 2, no. 482, blz. 503.
31) DagverhaaI, deel V, blz. 301.
32) Daqverhaal, deel II, blz, 519.
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alvorens het gildewezen met een pennestreek te vernietiqen?
Zijn behoudende aard, alsmede zijn gematigdhe,id en ver

draagzaamheid, blijkt ook duidelijk bij de behandelinq van het
kerkelijk vraagstuk in de Vergadering, waarover hij op 17
maart 1797 advies uitbracht. Het nationaal verklaren van de
kerkelijke goederen, zoals de radicalen hadden voorgesteld,
noemt hij kortweg diefstal en hij ontzeqde de verqaderinq het
recht in de grondwet de kerkgenootschappen op het gehied
van hun leerstellingen te binden. Volgens hem mooht alleen
beraadslaagd worden over "den algemeenen uitwendiqen
Godsdienst, om het even door wien of op welke wijze dezelve
wordt uitqeoefend". Zorgvuldig vermijdt hij in het genoemde
advies de schijn op zich te laden aan het een of ander kerk
genootschap de voorkeur te geven, hcewel hij zelf een zeer
gelovig protestant Was; als vertegenwoordiger van het gehele
Nederlandse yolk en dus ook als vertegenwoordiger van
mensen met totaal verschillende kerkelijke inzichten, wilde hij
niemand te kort doen, noch teveel geven. Hartstochtelijk be
pleit hij verdraaqzaamheid, want "de gezegende Insteller van
onze aller Godsdienst kende geen secten" 33).
Dat een man als De Mist, die reeds in Kampen zo nauw

verbonden was met de reqentenklasse, ook een Ielle teqen
stander was van de maatschappelijke idealen der radicalen,
spreekt haast wel vanzeIf.
Hij voelde er niets voor de kleine burger aan de macht te

helpenl Met merendeel achtte hij onrustiqe fortuinjaqers bi]
wie de personen, goederen, eer en veiliqheid der welgezeten
burgers maar in gevaarlijke handen waren. Zijn ideaal is dan
ook een regering van brave, bedaarde, kundige burgers, die
wat te verliezen hadden. Mensen als hijzelf bijvoorbeeld, maar
dat zei hij natuurlijk niet hardop!
De staatkundige ideeen van De Mist leren wij het beste

kennen uit zijn "Advies over eene Constitutie voor het Volk
van Nederland", dat hij na de voltooiing van de ontwerp
constitutie uitbracht en publiceerde 34). In dit advies, geda
teerd 12 november 1796 kwam De Mist in de eerste plaats
tot de conclusie dat de Nationale Vergadering deze ontwerp-

33) Daqverhaal, deel V. biz. 301.
34) Advys door J. A. de Mist. Van Schelle en Comp, 1796.
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constitutie in haar geheel genomen weI als grondslag voor
de komende discussies kon aanvaarden. Dit behoeft ons niet
te verbazen, het ontwerp was immers vrij sterk Iederalistisch
af'gestemd.
Maar Eelkeerde De Mist zich in zijn advies nog eens tegen

hen, die de een en ondeelbaarheid van de Bataafse Republiek
als uitgangspunt voor de komende besprekingen wilden ne
men. Een dergelijk streven achtte hij ondemocratisch! Het
verleden immers kon en mocht niet verloochend worden; de
Republiek was ontstaan uit het vrijwiIlig samengaan van zeven
soevereine staten, welker rechten en plichten ultdrukkelijk in
de Unie van Utrecht waren vastgelegd. Wilde men deze Unie
opheffen en wilden de gewesten "alle hun huishoudelijke
rechten mede afstaan aan eene Algemeene Volksverqaderinq"
en dus tot "volmaakte en onbepaalde Unite it" besluiten, dan
zou De Mist zich hier tegen niet verzetten, het yolk immers
was almachtig en wenste het yolk zover te gaan, dan was
een dergelijk besluit democratisch 35).
Wel gaf hij, als zijn persoonlijke mening te kennen, zijn

"bekommering" niet te kunnen verbergen dat, mocht de keus
zo uitvallen, "een aanzienlijk deel van het Nederlandsche
yolk in de schaduw der vrijheid zou komen te leven" 36).

Maar de Nationale Vergadering had niet het recht de
eenheid bij voorbaat op te leggen! Een aantal soevereine
staten hadden destijds, geheel vrijwillig, besloten een deel van
hun rechten aan een hager gezagsorgaan af te staan, een
deel echter udtdrukkelijk voorbehouden. Slechts met toestem
ming van deze soevereine staten kon nu opnieuw een deel
van deze rechten of aIle worden prijsgegeven terwille van
de versterking van het centrale gezag.
Geheel anders, zo betoogde De Mist verder, zouden de

zaken hier liggen, indien nu een geheel nieuwe natie g~boren
was of als de Republiek altijd een en ondeelbaar was geweest.
In deze beide laatste gevallen zou hij zich volkomen hebben
kunnen verenigen met het denkbeeld van een sterk centraaI
gezag: "Daar kan, daar moet maar eene aIgemeene wil
zijn" 37). Maar aangezien noch het ee)i, noch het ander het

35) Advys door J. A. de Mist, blz, 10.
36) Idem, blz, 10.
37) Idem. bIz.. 11.
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geval was in Nederland, moest men in ons land als uitqanqs
punt nemen de zaken zoals zij in werkelijkheid waren en niet
zoals men ze wenselijk achtte.

Daarom pleitte De Mist in zijn advies voor het sluiten van
een nieuw, verbeterd verbond, een nieuwe Unie van Utrecht,
waarin behouden zou blijven het ,goede, vermeden zouden
worden de gebreken uit het verleden. Het gevaar, dat in een
dergelijk hervormd federaal bestuur wederom grote misstan
den zouden insluipen, achtte De Mist niet groot, de stad
houder was immers verdwenen, het yolk zou in de toekomst
de regenten benoemen en dit yolk zou altijd trachten de
kundigsten en besten te kiezen of zou, bij een ongelukkig
uitgevallen keus, steeds in de gelegenheid zijn de minder ge~
slaagde Hguren te verwijderen. Men ziet, "een schaaamteIoze
Oranjeman" was De Mist zeker niet, het verdwijnen van de
stadhouder achtte hij beslist een voordeel. Ook was hij geen
reactionair; De Mist erkende gaarne dat onder bepaalde om
standigheden een sterk centraal gezag de voorkeur verdiende
boven het oude Iederale bestuur. Maar hij bled ervan over
tuigd dat een dergeIijk centraal gezag voor Nederland, gezien
de historische ontwikkeling, niet wenselijk was. In teqen
stelling met de radicalen, beschouwde De Mist de Bataafse
Republiek als de directe voortzetting van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden en wilde hij de oude stam,
geIijk eens Van der Capellen, slechts bevrijden van het on
kruid, dat deze overwoekerd had.
HoeweI het niet te ontkennen vaIt dat De Mist de moqelijk

heden van het opnieuw opschieten van het onkruid, na het
wegnemen van de grootste grieven, beslist onderschatte, moet
toch erkend worden dat zijn denkbeelden nationale elernenten
bevatten, die wij bij de radicalen node missen. Deze laatsten
immers loochenden elke binding met het verleden en wilden
vrijweI kritiekloos de Bataafse Republiek het Franse reqerinqs,
stelsel opdrinqen, zonder zich echter te realiseren dat het
sterke centrale gezag in Frankrijk geen typisch product van
de Franse Revolutie was geweest, maar reeds tijdens het
Ancien Regime een feit was geworden.
Het spreekt haast weI vanzelf dat het advies van De Mist

koren op de molen van zijn tegenstanders was. Maar wat
zij hem ook konden verwijten, toch moesten zij tegen wil en
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dank crkennen, dat hij een bekwaam en eerlijk man was. Op
23 april 1797 schrijft Van Leyden, wanneer hij tegenover
Valckenaer zijn bezorgdheid uitspreekt over deverkiezinq van
De Mist tot president van de Nationale Vergadering: "II
faut pourtant lui rendre la justice, quil est impartial et preside
mieux qu'aucun de ses predecesseurs" 38).

De Fransen erkenden zijn ijver, zoals uit een brief van de
Franse gezant Noel aan Delacroix blijkt. Op 25 april 1797
schreef de eerstgenoemde: "Le president actuel, le citoyen
De.Mist d'Overijssel, continue de presser avec activite les tra
vaux constitutionnels" 39).

De trieste geschiedenis· van het eerste ontwerp voor een
grondwet, mag als bekend verondersteld worden. Na arnpele
discussies, waarbij beurtelings de Unitarissen en Federalisteri
de verschillende artike1en nog in hun geest gewijzigd tracht
ten te krijgen en de partijen hierdoor steeds scherper tegen~
over e1kander kwamen te staan, werd op 8 augustus 1797 een
in feite niemand meer bevrediqend eindontwerp aan het
Bataafse yolk tel' goedkeuring aangeboden. Met overweldi
gende meerderheid werd het verworpen! En toen was men
weer even vel' als in 1795; opnieuw moest begonnen worden
een grondwet te ontwerpen die hopenlijk de Bataven in de
toekomst wel zou kunnen behagen.

Deze zware taak rustte op de schouders van de tweede
Nationale Vergadering, waarin De Mist, wederom voor het
district Deventer, ook zitting nam. Llnitarissen en Federalisten
waren in deze tweede Nationale Vergadering versterkt teruq
gekomen, maar een verschuiving naar links was toch onmis
kenbaar. Ook zij was aan een reglement gebonden en opnieuw
werd een commissie benoemd die tot taak had een nieuwe
grondwet VOOI' te bereiden. De Mist nam hierin zitting voor
het gewest Overijssel.

Nog tijdens de besprekingen over de eerste ontwerp-qrond
wet, had deze zich zo ongerust gemaakt over het drijven del'
radical en en de gang van zaken in D11S land dat hij, het voor
beeld van Van del' Capellen volgende, zich aan de vooravond
van de verkiezingen in Holland, met. een pamflet, getiteld

38) Colenbrander R.G.P. 2, no. 513, bIz. 527.
39) Idem, no. 10'4,blz, 109.
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"aan mijne Hollandsche Medeburqers" 'en ondertekend met
het pseudoniem Hendrik Hollander tot het Nederlandse volk
richtte. In dit parnflet, een dialoog tussen een Patriot en een
Oranjeman, bepleit hij het samengaan van alle gematigde
elernenten in ons land, ongeacht hun politieke overtuiging of
hun verleden, ten einde de radicalen een halt toe te roepen.
Het gehele stuk typeert De Mist. De schrijver doet een
dringend, maar in gematigde term en gesteld beroep op de
lezer om zijn gezond verstand te gebruiken en zich niet, uit
balorigheid over de gang van zaken; van stemming in de
grondvergaderingen te onthouden, aangezien .een derqelijke
handelwijze slechts de radicalen in de kaart speelde. Het
pamflet is onqetwijfeld goed gesteld maar niet meeslepend:
op de grote mass a zal het dan ook weinig indruk hebben ge~
maakt. En op de radical en werkte het beroep van De Mist
op de Prinsgezinden aIs een rode lap op een stier; in hun
ogen hing hij nu met recht schaamteloos de Oranjeman uit!

De grote tegenstellingen in de tweede Nationale Verqade
ring, hebben de activiteit van dit lichaam enorm geremd. Van
meet af aan streefden haar radicale leden feitelijk naar een
staatsqreep, ten einde hun denkbeelden zonder vee! gepraat te
kunnen verwezenlijken. Zij voelden zich sterk door de steun
van de Fransen, die langzamerhand ook schoon genoeg kre
gen van de eindeloze debatten.

De spanning bereikte haar hoogtepunt toen de Franse ge.,
zant Noel, een gematigd man, vervangen werd door Delacroix,
een diplomaat op wiens steun de radicalen onverdeeld konden
rekenen,

Op 22 januari 1798 sloegen de radicalen toe. Eerst maakten
Vreede, Fijnje en Van Langen c.s, hun voornaamste teqenstan
ders, meest notoire Federalisten onschadelijk. Zes leden van
Buitenlandse Zaken werden in hun huis onder militaire bewa
king gesteld; op een buitengewone zitting nam men teqelij
kertijd 22 led en van de tweede Nationale Vergadering gevan~
gen. Onder hen beyond zich ook De Mist!
Uitvoerig heefr de laatstgenoemde het relaas van deze ge~

beurtemssen opgetekend 40). Geen oqenbljk schijnt hij eraan
gedacht te hebben dat de bliksem van "het sints eenige tijd

40) Fam. archief De ·Mist,no. 30.
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samenpakkend Revolutionair onweder" ook hem persoonlijk
zou kunnen tre£fen. Hetgeen vrij naief was. Om acht uur, zo
vertelt De Mist, werden hij en iijn Iotqenoten op order van
"de Iaaghartigen Midderigh" in de antichambre van het HoE
gearresteerd en daarna in de voorzitterskamer opqesloten,
"hetwelk door 4 grenadiers bewaakt wierd, terwijl voorts het
gehele garnizoen, met scherp geladen, de toegangen. van het
HoE bezet hield, en het binnen HoE met canon beplant was."
Om 11 uur 's avonds werden de gevangenen uit dit vertrek
ontslaqen, maar aangezegd "Haag-arrest" te hebben: de Na
tionale Vergadering had onderwijl hen ontheven van al hun
functies en hun zetels van volksvertegenwoordigers vacant
verklaard.

Hiermede waren de beproevingen van De Mist echter nog
niet ten einde. Op 3 Iebruari, 's morgens om 7 uur, werd hi]
in zijn huis aan de Kneuterdijk door een officier en twee min
deren gearresteerd en nog diezelfde avond naar het Huis ten
Bosch gevoerd, waar hij zijn 21 politieke vrienden, die het
zelfde lot ondergingen, opnieuw aantrof.
Aanvankelijk werden de geinterneerden in strenge afzon

derinq gehouden en vermaakten zij zich, zo goed en zo kwaad
als het ging, onderling. De Mist nam de taak op zich de huis
houdelijk details te regelen en dook daarnaast in zijn boeken:
hij las graag en veel, 't liefst klassieke schrijvers. In het Al
bum Amicorum, dat onder de vrienden rondging, schreef hi],
niet zonder humor: Qui bene latuit, beni vdxit.41) Gelaten
droeg hij zijn lot, dat trouwens niet bijzonder hard was; de
gevangenen werden zeer behoorlijk behande1d en alles met
elkaar viel .xleeze nieuwe geweldenarij van het zich opqewor
pen Schrikbewind" nogal mee. 42)
Trouwens, dit "schrikbewind" handhaafde zich, gelukkig

voor hem, niet lang. De nieuwe machthehbers in de Republiek
kwamen weldra tot de ontdekking dat zij nu weI konden me
nen met het verleden afgerekend te hebben, maar dat daarom
het verleden nog niet met hen had afgerekend. Zij gaven het
land een (partij) grondwet, hetqeen op hun creditzijde ge-

41) F. A. Hoefer: Een Album amicorum.van Mr G. W. van Marie
(Bijdragen tot de Ceschiedenis. van Overljssel XI 1896,.blz. 283..)

42) Fam. archief De Mist. no. 30. blz, 5.
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schreven kan worden, maar overigens werd hun bestuur een
geweldige fiasco.

Op 12 juni 1798 vaagde Daendels, wederom met behulp van
de Fransen, hen weg en kwam het bewind in handen van ge~
matigde Unitarissen.

Tegen hun verwachtingen in, kregen de gevangenen op het
Huis ten Bosch teen niet dadelijk hun vrijheid teruq, want het
nieuwe bestuur wilde niet directhet odium van Iederalistische
gezindhdd op zich laden. WeI werd hun lot heel wat draaq
lijker. "Quasi als staatsgevangenen", zo schrijft De Mist,
"doch met de vrijheid om te gaan waar wij wilden, mits des
nagts alleen daar verblijvende en onder vrij acces voor een
Ieder die ons wenste te zien". 43) En van dit laatste voorrecht
werd een druk gebruik gemaaktl 'Na de verkiezingen voor het
Vertegenwoordigend Lichaarn, kwam ook aan deze comedie
een einde en herkregen de geInterneerden hun vollediqe vrij
heid. Tesamen met zijn vrouw, die de laatste clagen zelfs op
zijn kamer gelogeerd had, vertrok De Mist, na zijn ontslaq,
rechtstreeks naar Beverwiik, waar reeds een huis was gehuurd.
Van de politiek heeft hij nu voorlopig schoon genoeg, hij

denkt er zeIfs over terug te gaan naar Kampen en zich daar
opnieuw als advocaat te vestigen. Eind augustus gaat hij pools
hoogte nemen in deze IJsselstad, waar hij zoveel gelukkige
jaren had doorgebracht.

Ook in Kampen hadden enige politieke storrnen gewoed.
Na 22 januari hadden de radicale· elementen in deze stad
eveneens de macht in hand en gekregen en onder rneer De
Mist zijn titel van honorair-secretaris ontnornen. Maar na
de 12de juni verdwenende nieuwe magistraten hier weer even
sneI als zij gekomen waren; de notulen van de raad van
22 juni 1798 vermelden laconiek: "zijn de regeering veranderd
door het intermediair bestuur van het voormalig gewest."
Oude vrienden van De Mist kwamen na die datum weer in

het stadsbestuur en de vrijmetselaar Rambonnet werd secreta
ris. Zij wisten te bewerken dat op 8 augustus 1798 De Mist
opnieuw tot honorair-secretaris van Kampen benoemd werd,

43) Idem. Aanvankelijkwas de hewaking zeer scherp: deze uitlating
van De Mist heeft vermoedelijkbetrekking op de dagen vlak voor zijn
ontslag. .

212



een rehabilitatie waarvoorde betrokkene zich uiterst gevoelig
toonde.

Toch is De Mist niet Mat Kampen verhuisd, WeI liet hij
zich opnieuw in de stemregisters van de stad opnemen, maar
de winter van 1798 en '99 bracht hi] door in zijn huis te Bever
wijk, zijn tijd, zoals hij schrijft "tusschert mijne stille Letter
oeffeningen in de Beverwijk, en afgewisselde Familiebezceken
te Amsterdam" verdelende. 44 )

Maar een actief mens als De Mist was zeker geen figutit
om zijn leven uitsluitend met laatsgenoemde bezigheden te slij>
ten: Zij bevrediqden zijn ambities niet en leverden ook niets
op! Gelukkig voor hem, duurde dit nietsdoen dan ook niet
lang. Hij beschikte, mede dankzij de Vrijmetselarij, nog steeds
over goede relaties en Beverwijk lag dicht bij Den Haag, heei
wat dichter bij dan Kampen! Al spoediq wenden De Mist twee
dinqen duidelijk: het nieuwe bewind was niet overrnatiq rijk
aan talenten, ken dus bekwame ambtenaren goed gebruikert
ert er bestond in Den Haag weinig of geen rancune teqen men
sen met zijn politieke opvattingen; de nieuwe herem waren be..
nauwder voor de verslaqen radicalen, dan voor de gewezen
Federalisten.
Zo heel verbazingwekkend was het dan ook niet dat De

Mist bij decreet van 6 april 1799, volgens zijn eigen zeggen
zonder er om gevraagd te hebben, benoemd werd tot lid van
het nieuw gevormde gerechtshof van het departement van de
Amstel,
Van het begin af aan heeft De Mist zich over de duurzaam

heid van deze nieuwe functie weinig illusies ge111aakt.het vet ...
leden had hem geleerd vcorzichtiq te zijn. Zijn voorqevoelens
hebben hem niet bedrogen, het nieuwe gcntchtshof heeft rtooit
gefunctioneerd. Daarbij kwam, dat in die daqen de Franse
republiek wankelde onder de slagen die de tweede coalitie haar
toebracht en de Bataafse Republiek viel of stond met Frank
rijk.

Op 27 augustus 1799 voerden de Engelsen een gesla<l'gde
landing tussen Kamperduin en Huisduinen uit. Versterkt door
Russische hulptroepen, drongen zij de Bataafse troepen o.p de
Zijpe terug. De vloot vie! zonder slag of stoot in handen van

44) Fam. archief De Mtst no. 30. blz. 5.
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de vijand. De ondergang van de Bataafse Republiek scheen
nabij en de restauratie van het Huis Oranje mogelijk. Zo
dachten de meeste leden van het Llitvoerend Bewind er ook
over en de Agent van Buitenlandse Zaken, Van der Goes,
knoopte in het geheim onderhandelingen aan met de koning
van Pruisen, ten einde deze te bewegen voor een neutraal Ne
derland op te komen waarin het huis Oranje ~ gedacht werd
aan de Erfprins ~ mogeIijk weer een rol zou spelen. Deze on~
derhandeIingen moesten natuurlijk door een vertrouwd
tussenpersoon gebeuren, door iemand "zonder opentlijk
caracter", zoals Mollerus in zijn Pro Memoria aan de
Erfprins schreef 45). Eerst wendde men zich tot de Overijse
laar Queysen, maar tot tweernaal toe sloeg deze het aanbod
om een dergelijk delicate missie op zich te nernen, af. Llit de
correspondentie tussen de hoofdpersonen van dit complot
blijkt, dat men daarna aan De Mist gedacht heeft. Mollerus
noemt zijn naam als mogelijke plaatsvervanger van Queysen
reeds in zijn Pro Memoria, de hertog van York schreef aan de
vooravond van de slag bij Bergen aan Henry Dundas, dat het
Llitvoerend Bewind een zekeren Heer De Mist naar Berlijn en.
de Heer Schimmelpennink naar Parijs had gezonden om, vol
gens de wensen van de meerderheid, te onderhandelen over
het herstel van de oude regeringsvorm in Nederland. 46)

In zijn nagelaten papieren rept De Mist zelf geen woord
over deze affaire, het lijkt mij echter waarschijnlijk dat hij .wel
gepolst is. Gegaan is hij echter beslist niet, een derde Overijse
laar, De Vos van Steenwijk, heeft ten slotte deze missie naar
Berlijn geaccepteerd. De slag bij Bergen maakte echter snel
een einde aan de illusies van een neutraal Nederland, los van
Frankrijk en De Vos van Steenwijk ving dan ook in Berlijn
thot.

Ook uit het bovenstaande blijkt dat De Mist in Den Haag
nog geen vergeten man was en men daar een hoge dunk van
zijn bekwaamheden had. Heeft hij inderdaad geweten van de
voorgenomen onderhandelingen, maar geweigerd te gaan (hij
was beslist anti-Enqelsl}, dan zal dit zijn positie in reqerinqs
kringen eerder versterkt dan verzwakt hebben. De leden van

45) Colenbrander R.G.P. 4, no. 473, bIz. 546.
46) Colenbrander R.G.P. 3, no. 378; blz, 40L
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het Llitvoerend Bewind, die op de hooqte waren geweest met
het complot, hadden van nu afaan alle reden hem te vriend te
houdcn, zij die tegenstanders van de onderhandelingen met
Pruisen waren geweest, hadden het bewijs gekregen dat De'
Mist nog steeds een goed patriot was.

Ik acht het dan ook geen toeval dat nog geen jaar na deze
gebeurtenissen, op 4 augustus 1800, De Mist benoemd werd
tot lid van' de nieuw gecreeerde Raad der Aziatische Bezittin
gen en Etablissementen.

Llit een drietal brieven blijkt, dat het vooral het lid van het
Uitvoerend Bewind, Mr J. F. R. van Hooff is geweest die De
Mist deze positie bezorqde, Deze Van Hooff was niet alleen
een van zijn medegevangenen op het Huis ten Bosch geweest,
maar ook een der leden van het Llitvoerend Bewind die in
1799 van geen capitulatie aan de Russen en Enqelsen had
willen weten, 47)

Er ging heel wat door het hoofd van De Mist, toen hij in
1800 besloot het lidmaatschap van de Aziatische Raad te aan
vaarden. Aan zijn vriend Temminck schreef hij dankbaar te
zijn, een steentje te kunnen bijdragen tot een goed bestuur over
"het ztnkende vaderland" en dit was, volgens hem, 09k de
enige reden waarom hij de benoeming accepteerde, want hij
begreep heel goed dat "men nit een posterieure acceptatie mij
van onstandvastiqheid kan soupconneren, en mij rangschikken
onder het 'getal van, zulke, die zonder fermeteit en vastheid
van caracter, gewoon zijn zich te voegen." 48) Zijn afkeer
varide grondwetvan 1798 had hij nooit verheeld, Competent
voor zijn nieuwe funetie achtte hij zich niet: veel liever was"
hij terug gekomen in de Raad van de Westindische Zaken, /
maar dit werd geweigerd. Toch voelde De Mist zich weldra
thuis in de Aziatische Raad; onder leiding van mr S. 1. Wise
Iius, die al jarenlang met dit bijltje gehakt had, werkte hij zich
snel in. .

Hoewel in vele opzichten antipoden, hebben De Mist en
Wiselrus het goed kunnen vinden, De opvlieqende, hartstoch
telijke Wiselius, die een vrij radicaaI verleden achter de rug
had, voelde zich sterk aanqetrokken tot de veel oudere, be-

47) Fam. archief De Mist, nos 44, 47, 48.
48). Fam, archief De Mist, .no, 49 (afschrtft brief De Mist aan I.

Temminckdd, 3 aug. 1800).
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daarde en evenwichtige De Mist. De laatste, van zijn kant,
nam de opvliegende aard van Wiselius niet al te serieus daar
"de patient", zoals hij 'Wiselius in een humoristische brief gek~
scherend noemde, "waaragtig een te grote kop, en een te goed
hart had". 49) Wraakzuchtig was hij niet, Wiselius had n.b.
een belangrijke rol bij de vcorbereidinqen tot de staatsgreep
van 22 januari gespee1d.
Tesamen met Dr J. vander Stege, hebben De Mist en Wise

lius als Ieden van de Aziatische Raad, verscheidene rapper
ten gepubliceerd. 50) Baanbrekend werk verrichtte deze raad
aanvankelijk echter niet, Haar taak bleef voorlopig beperkt tot
het vaststellen van de activa en passiva van de voormalige
Oostindische Compagnie, die in 1798 definitief ter ziele was
gegaan. In Indie bleef alles bij het oude, mede door gebrek
aan goede communicatiemiddelen: de overige kolonien van de
V.O.c., waaronder De Kaap en Ceylon, waren praktisch aIle
in handen van de Engelsen gevallen.
Voorlopig was De Mist, door de dood van zijn tweede

vrouw op 8 Iebruari 1800 opnieuw weduwnaar geworden, te
vreden met zijn nieuwe Iunctie. Hij speelde weer een rol en
daar was hij nooit afkerig van geweest!

Maar hij schrok toch werkelijk toen op 29 mei 1801 de
kiezers van het district Kampen hem tot vice-representant bij
het Vertegenwoordigend Lichaam aanwezen. "Gelukkig zon
der sessie te hebben behoeven te nemen", verklaarde hij later
uit de grond van zijn hart 5:1).
De vrede van Amiens bracht verandering in dit vrij rustige.

bestaan. Er kwam werk aan de winkel, toen tijdens de Frans
Britse vredesonderhandelinqen bleek dat de Enge1sen nereid
waren alle op de Bataafse Republiek veroverde kolonien te...
rug te geven, met uitzondering van Ceylon.
Toen de onderhandelinqen in oktober tot preliminairen Ieid

den, kreeg De Mist, als lid van het "Departement tot de In
dische Zaken" 52) opdracht een rapport op te stenen "omtrent

49) F. van Limburg. Brouwer: Mr Samuel Iperus Wiselius. blz. 222.
. SO) :O.~. een Rapport aver een Request van verscheidene Hollandsche
Hoofdparticipanten de Oost-Indische Compagnie (A'dam 1802).

51) Fam, archief De Mist.rno. 30, blz. 5.
. 52) Een commissie uit de Raad der Aziatische Bezittmqen en Kolonien.
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de voet enwijze waarop de Regeering van de Caab de Goede
Hoop eventueel zal worden ingericht" na de teruggave door
de Engelsen 53). Met zijn gewone voortvarendheid toog hij
aan het werk en binnen 7 weken had hij het gevraagde
rapport gereed, dat op 1 februari 1802 in de Aziatische Raad
in behandeling werd genomen en op 6 Iebruari reeds doorqe
zonden kon worden aan het Staatsbewind. Aari het Staatsbe
wind, ja, want op 14 september 1801 had de Bataafse Repu
bliek opnieuw een staatsgreep beleefd. De uitvoerende macht
was hierdoor in handen van 12 personen gekomen, die zeer
grote bevoeqdhedcn hadden. Ondanks zijn afkeer van omwen
telingen. was De Mist deze maal stellig niet rouwig over deze
verandering in. ons reqerinqsstelsel: de door hem zo veraf~
schuwde grondwet van 1798 verdween en de gewesten kre
gen hun voormaliqe grenzen en zeIfs eendeel van hun vroeqe
re autonomie terug. De nederlaag van de radical en was nu
definitief: de regering, hoewel niet reaction air, werd weer uit
geoefend door mannen van stand, door notabelen en rijkenl

Uit het Archief-Brantsen blijkt, 'dat men er ernstiq over ge~
dacht heeft De Mist de belangrijke post van secretaris-qene
raal in het nieuwe bewind aan te bieden en dat dit door een
toeval niet door is gegaan 54). Zender twijfeI zou hij dit ambt
echter aanvaard hebben, het Staatsbewind kon op zijn volle
dige sympathie en steun rekenen daar het in grote lijnen zijn
eigen staatkundige denkbeelden vertolkte.
Hoe gunstig De Mist over de nieuwe regering dacht, blijkt

ook uit het commentaar op deze veranderingen: in' een tijd
schrift "Nationaal Maqazijn" genaamd, waarvan hij redac
teur was. In de eerste afleverinqen van dit merkwaardiqe bIM,
voor het eerst in augustus 1801 verschenen, weI'd nog scherpe
critiek op de constitutie van 1798 uitqeoefend, maar na de
afkondiging van de nieuwe staatsrege1ing op 16 oktober 1801,
verklaarde de redactie: "gematigdheid, zugt 'tot Rust, 01'&,
onderwerping aan de Wet vervult onze geheele ziel" 55).
De Iaatste afleveringen van dit blad waren geheel aan kolo-

53) Extract uit het Register der Besluiten van het Staatsbewind del'
Bataafsche Republiek, Vrijdag 4 December 1801.

54) Colenbrander R.G.P. 4, nos 580', 60'0', 602,
55) Nationaal Magazijn no. 9, bIz. 121.
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niale kwesties gewijd en de hierin verkondiqde denkbeelden
stemmen in grotelijnen overeen met die, welke De Mist in zijn
Kaapse Memorie zou verdedigen.

De memorie over De Kaap, die De Mist op 1 Iebruari 1802
aan zijn medeleden van de Aziatische Raad overleqde, was in
vele op zichten een merkwaardig geschrift, dat nog steeds en
vooral in Zuid-Afrika vermaardheid geniet. Hoewel in een
zeer korte tijd opqesteld, treft in de eerste plaats de deqelijk
'heid, waarmede De Mist zijn onderwerp behandelt, Uitvoerig
en grondig worden alle Kaapse problernen onder de loupe ge~
nomen, geen detail wordt verwaarloosd, geen facet onbelicht
gelaten.

Dit alles strookt met het karakter van De Mist zoals wij
dat hebben leren kennen: serieus, degelijk en nimmer opper
vlakkig. Verrassend is echter de geest waarin dit stuk geschre~
yen is. In de memorie is een De Mist aan het woord, die vaak
zeer radicale denkbeelden durft te verkondiqen, zodat wij ons
soms op het eerste gezicht afvragen of dit werkelijk wel de
zelfde man is, die in de Nationale Vergadering zo onverschrok
ken op de bres had gestaan voor de verdedirging van de waar
den en de tradities uit het verleden. Tegen alle tradities in
komt De Mist in zijn memorie tot de conclusie dat de Kaap
kolonie losgemaakt meet worden van het Indische gouverne~
m.ent en in de toekomst rechtstreeks bestuurd zal moeten wor
den door Den Haag. Voor het beleid van de V.O.c. ten op
zichte van De Kaap heeft hij letterlijk geen goed woord over;
wat dit lichaam in Zuid-Afrrka tot stand gebracht had, was zo
verrot en verroest dat het maar het beste was schoonschip te
maken met aI haar insteIlingen. De Mist gelooft niet, dat dit
enige moeilijkheid zal opleveren, "met een spons kan al het
voorige gebrekkige en verkeerde worden uitgewischt, met een
pennestreek kunnen aIle oude twisten doorgehaald en vernie
tigd worden .:". 56)

Krasse taal voor een man die in 1796 nag betoogde, dat men
steeds als uitgangspunt de zaken moest nemen zoals zij waren
en niet zoals men ze wenselijk achtte. En toch is het wel be~
grijpelijk, dat de anders zo behoudende De Mist dergelijke

56) The Memorandum of Commissary J. A. de Mist. Uitgave van The
van Riebeek Society, Capetown 1920, blz. 14.
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radicale denkbeelderi durfde te verkondigen.
Toen op 7 april 1652 Jan van Riebeek het anker in de Tafel

baai uitgooide, luidde zijn instructie: voor de V.O.C. aan De
Kaap een verversingspost in te richten. In de loop der 17de en
18de eeuw grodde deze verversingspost uit - door verlenen
van zogenaamde vrijbrieven aan personeel, waarvan de dienst
tijd verlopen was en door de komst van Europese kolonisten
- tot een volksplantinq met een eigen karakter. Het bestuur
van deze vclksplantinq bled in handen van de V:O.c., de
Heren XVII in Amsterdam ibenoemden aIle belangrijke amh
tenaren. In het algemeen was de' verhouding tussen deze com
pagniedienaren en de kolonisten in het binnenland slechts;
eerstqenoemden waren uitsluitend 01' eigen voordeel uit en'
speelden zo'n beetje regent.
In de tweede helft Van de lSde eeuw ontstond ook aan De

Kaap een patriottische beweging, die naast handelsvrijheid,
politieke ontvoogding eiste en onder meer ijverde voor los
making van de band, die de kolonie met de V.O.c. bond:
In 1795 veroverden de Enqelsen, zogenaamd namens de

Prins van Oranje, de Kaapkolonie. Zij bestuurden het land
grotendeels met overqelopen, meestal prinsqezinde compag~
niedienaten, tot 'grote erqernis vooral van de hoeren in het
binnenland, die tevens met verbittering moesten constateren
dat Engelse zendelingen onder de Hottentotteri en deKaffers
stemming tegen hen maakten.
De radicale denkbeelden van De Mist kwamen dus niet:maar

zo uit de lucht vallen, hij maakte de wensen van de Kaapse
Patriotten grotendeels tot de zijne. Het is dan ook vrijwel ze
ker dat hij, tijdens het schrijven van zijn 'memorie, inlichtingeri
heeft ingewonnen bij twee vooraanstaande Afrikaanders die
teen in ons land vertoefden, de heren O. M. Bergh en H. A.
Vermaak. 57)

De Mist deed zichzelf geen geweld aan, toen hij deze denk
beelden overnam. Geheel in teqenstellinq met de Bataafse Re
publiek, was De Kaap nimmer een zelfstandige staat geweest;
maar een kolonie van de V.O.c., waarin de Heren XVII de
lakens uitdeelden. Maar teen De Mist zijn 'memorie schreef,

57) J. P. van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Republiek
1803-1806. Amsterdam 1926,blz. 15.
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was de V.O.C. dood, morsdood en haar bezittingen waren op
volkomen legale wijze overgenomen door de Bataafse Repu~
bliek. Zo De Kaap nu wederom door de Engelsen werd te...
fuggeven, had de Republiek het recht, ja, zelfs de plicht, een
nieuw staatsbestel voor de Kaapkolonie te ontwerpen in over
eenstemming met de denkbeelden die na 1795 in eiqen land
gezegeviel'd hadden en die wonderwel (dit was voor De Mist
natuurlijk zeer belangrijk) overeenstemden met de denkbeel
den. die destijds door de Kaapse Patriotten, dus door de inqe
zetenen van de kolonie zelf, verdediqd waren, Hier werd dUB
niet over de hoofden van de kolonisten heen, radicaal met het
verleden gebroken, maar kon aarigenomen worden dat de voor
gestelde veranderingen in overeenstemming waren met de wil
van het overgrote deel van de Kaapse ingezetenen.

Wl] hebben al gezien dat De Mist in de eerste Nationale
Vergadering verklaard had, voorstander te zijn van sterk cen...
traal gezag, mits dit niet strijdig was met de tradities uit het
verleden. Het is dan ook niet zo verbazmqwekkend, dat hij
zich in zijn memorie een voorstander van een dergelijk be
wind aan De Kaap toont. Hier had men immers nooit lets
anders gekend. Maar daarnaast bepleit de federalist De Mist
toch ook een beperkte autonomic voor de buitendistricten, op
dat de staatsmachine goed zou kunnen functioneren. Zeer
vooruitstrevend is zijn advies, er in de toekomst naar te stre
ven dat de "achtbaarste en geschiktste Inqezetenen der Volks
planting zelve" een 1'01 zouden gaan spelen in het bestuur en
bij de rechtspraak in de kolonie. 58)
De memorie van De Mist vestigde zijn reputatie zowel ibij

het Staatsbewind als bij de Fransen. Op 17maart 1802 schreef
de Franse gezant 'Semonville aan Talleyrand dat hij zich eniqs
zins onqerust maakte over de benoeming van generaal J. W.
Janssens tot gouverneur van de Kaapkolonie. Janssens was vol
gens de gezant ongetwijfeld een kundig militair, maar had een
lastig karakter en daarom had hij, SemonvilIe, er dan ook bij de
Bataafse regering op aangedrongen dat, behalve Janssens, ook
een tweetal commissarissen-qeneraal naar De Kaap zouden
worden uitgezonden.

"Le premier de ses commissaires est un des directeurs de la

58) The Memorandum, blz. 55.



compagnie, le citoyen de Mist, homme de talent, d'un haut
caractere et run des plus constants ennemis de l'An
gleterre". 59)

Een dag na dit schriiven, besliste het Staatsbewind dat De
Mist en Pijman, gouverneur Janssens als commissarissen~gene~
raal zouden vergezellen. Pijman is echter nimrner gegaan en
zo bled De Mist. die direct toehapte, alleen over, hetgeen on
getwijfeId zeer gelukkig is geweest; twee kapiteins op de brug
zouden in Zuid-Afrika al teveel blijken te zijn, laat staan dus
driel-

Op 1 april 1802 kreeg De Mist van het Staatsbewind op~
dracht zo spoedig moge1ijknaar De Kaap te vertrekken: op 8
mei oIltving hij .zijn definitieve instructies als cornmissaris-qe
neraal. Deze luidden: De Kaap over te nemen van de Engelsen
en de .moodiqe orde te stell en op het beleid del' Reqeerinq
en in het algemeen op alles wat verder tot een goede en rich
tige adrninistratie van [ustitie, Finantie, Policie en verdedi
ging behoort". De Mist vertrok dus met vrijwel onbeperkte
volmachten.

Het duurde echter nog enige tijd voordat De Mist zijn missie
naar de Kaapkolonie kon beginnen. De zorg voor de uitrustinq
en inscheping der voor de nieuwe bezetting van de kolonie
bestemde troepen, vergde meer tijd dan men aanvankelijk ver
wachtte. Maar op 1:\ jufi 1802 waren de voorbereidinqen tech
voltooid en konden de gouverneur en de commissaris-qeneraal
aan boord van het admiraalsschip De Bato gaan, dat zeilree bij
Texel laq. De Mist werd onder meer vergeze1d door zijn oud
ste zoon, Arnoldus de Mist, die als zijn secretaris optrad, zijn
achttienjarige dochter Augusta en zijn zwager mr L. C. H.
Strubberq, toekornstiq Raad van [ustitie aan De Kaap.

Tegenwinden beletten het uitzeilen nog een maand, eerst op
5 augustus 1802 koos de Kaapse vloot, uit ruim 30 zeilen be
staande, het ruime sop; het grote avontuur van De Mist was
begonnenl Een week voor zijn definitief vertrek schrijft hij van
uit Den Helder nog een brief aan zijn vriend Wtselius. Hierin
spreekt hij de hoop uit dat het Staatsbewind nu eindelijk eens
een duurzame regering zal blijken te zijn. In dit verband waar
schuwt hij tegen de benoeming van een te groot aantal aan-

59) Colenbrander R.G.P. 5, No.4, bIz. 6.
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hangers van het Huis Oranje op belangrijke posten, Verma
nend klinkt het uit zijn mond: "Ik vlei mij dat de nu geworden
indices van rnecontement halt zullen hebben doen maken aan
het geoutreerd plaatsen van Oranjevrienden, Dit zou ras eerie
volslagen reactie hebben kunnen bewerken. AIs men van deze
halte verzekerd is, dan geloof ik de plicht van elken Bataaf te
zijn, alle schokken te voorkomen. Kunt gij, van welke keuze
men ook wil, twaalf personen hopen, in massa beter dan deze?
Glimlachen onze buren niet over onze zwakheid, en kost elke
schok, om hem te bewerken of voor te komen, alweder niet
eenige tonnen, behalve een deuk aan het nationaal crediet? In
telligenti sat ... ". 60)
Verstandige woorden van een nuchtere en zuinige Nederlan

der, die echter tevergeefs geschreven werden. De Mist zou in
de toekomst nog heel wat deuken in het nationaal crediet te
zien krijgen.
Tegenwinden en storm deden de vloot, op weg naar Zuid

Afrika, slechts langzaam vorderen; eerst op 23 december
wierpen de schepen het anker in de Tafelbaai uit. Teen
begonnen de moeilijkheden eerst goed!

Na de ontscheping van de Bataafse troepen, talmden de
Engelsen, op last van Londen, noq twee maanden met de de
finitieve overdracht; deze vond eerst eind februari 1803 plaats.
Met veel takt zorqde De Mist er echter voor, dat door deze
onaanqename geschiedenis, zijn verhouding tot de Enqelse gou~
verneur Francis Dundas niet bedorven werd.

Ook de ontvangst van de zijde del' ingezetenen was teleur
stellend: vrij onverschilIig, soms met nauw verholen wantrou
wen, aanvaardden de Kaapse inwoners het herstel van het Ne
derlandse gezag.
De Mist was er echter de man niet naar, om zich door der

gelijke tegenslagen te laten ontmoedigen. Toen de Enqelsen
eenmaal waren verdwenen, toog hij vol energie en zelfvertrou
wen aan het werk, In deze, voor hem zo geheel nieuwe we
reld, kreeg hij de kans zich vollediq te ontplooien en te laten
zien wat hij kon. Voor zijn gevoel was De Mist niet alleen in
opdracht van het Staatsbewlnd naar Zuid-Afrika gegaan, hij
was er Van overtuiqd dat de Voorzieniqheld hem had uitver-

flO) Colenbrander R.G.P. 6,.no~359, blz, 372.
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koren daar ook als patriot en vrijmetselaar een zending te
vervullen. AIs vrijmetselaar voelde hij het als een plicht de
Kaapse mens het bewustzijn van een hogere eenheid bi] te
brengen: verdraagzaamheid te bevorderen, rechtschapenheid te
betrachten en naastenliefde aan te kweken. Als patriot streef
de hij er naar de Kaapse maatschappij te doordringen van de
nieuwe denkbeelden en haar gelukkig te maken met geschre~
Yen, goede en billijke wetten, gericht op het algemeen volks
belang.

De Mist heeft tijdens zijn verblijf aan De Kaap het bewijs
geleverd de ,gave te bezitten, zijn idealen steeds te kunnen
tcetsen aan de praktijk van het leven: was hij uitsluitend idea
list en theoreticus geweest, dan. zou zijn missie vermoedelijk
een fiasco zijn geworden. Zijn behoudende aard, zijn eerbied
voor het verleden en het individu, eigenschappen die de radi
calen in Nederland zo in hem veroordeeld hadden, vonden
juist weerklank bij de Kaapse kolonist, die bovengenoemde
eigenschappen zelf in zo hoge mate bezat en bezorqden hem in
Zuid~Afrika de erenaam van vader De Mist.

Zijn meesterstuk is geweest, zoals Dr A. Wypkema zo juist
betooqt, in de Kaapkolonie een nieuwe staats machine te con
strueren, waarbij op voortreffelijk wijze de bestaande volks
instellingen aan de nieuwe denkbee1den gekoppeld werden. 61)

Hij handelde hierdoor niet alleen in de geest van de Kaapse
ingezetenen, maar ook in die van het Staatsbewind en behoef
de daarbij geeJi ogenblik zijn eigen opvattingen geweld aan te
doen. Het is in dit bestek onmogelijk het gehele reqerinqs
apparaat te bespreken dat De Mist in Zuid-Afrika opbouwde,
wij zullen ons tot enige hoofdzaken moeten beperken.

Administratief sneed de commissaris-qeneraal de band tus
sen Indie en De Kaap definitief door; de kolonie zou van nu
af haar instructies direct uit Den Haag ontvangen. W el streef
de De Mist er naar Kaapstad tot een stapelplaats van Indische
waren te maken; hij hoople daarbi]vooral op de klandizie van
de Amerikanen.
Het probleem centralisatie of decentralisatie Ioste hij op

door beide stelsels naast elkaar te laten bestaan. Enerzijds

61) A. Wypkema: De invloedvan Nederland op ontstaan en ontwikke
ling van de staatsinstellingen der Z. A. Republiektot 1881,blz. 5.
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versterkte De Mist de plaatselijke besturen door deze be
voeqdheden toe te kennen die zij nimmer in het verleden
bezeten hadden, anderzijds legde hij, naar Bataafs model,
een hechte band tussen deze lokale besturen en het centrale
bestuursapparaat te Kaapstad door eerstgenoemden te binden
aan vastomlijnde instructies en te wennen aan een geregelde
regeringscontrole. Vooral de buitendistricten, die steeds op
grote belangstelling van De Mist konden rekenen, hebben
van zijn maatregelen geprofiteerd; De Mist stelde alles 'in
het werk om ze tegen machtsmisbruik te beschermen. WeI
verkleinde hij hun kolossale omvang, zeals hij reeds in zijn
memorie had voorgesteld, door afsplitsing van twee nieuwe
districten waarvan een, op voorstel van Janssens, naar de
voorouders van De Mist, Uitenhage werd genoemd 62) •

Grote aandacht besteedde de commissaris-qeneraal aan de
rechtspleqinq in de koloniel Sehreef hij niet in zijn memorie:
"Een geheele Maatschapptj, is nimrner ontevreden, of er zijn
redenen voor dit misnoegen aanwezig. Men make die Maat
sehappij eerst gelukkig, door goede en billijke Wetten, en in
richtingen, en straffe dan de overtreders!"63).
Goede en billijkewetten ontbraken echter aan De Kaap, een

ge-sehrevenwetboek was er natuurlijk ook niet, er bestonden
sleehts duizenden plakkaten en ordonnantien. Ook op dit ter
rein schiep hij orde en sehreef o.m. voar, dat bij de rechts
pleging de oude Hollandse procedure gevolgd zou worden
volgens het Remeins-Hollandse recht: een bepaling die ver
strekkende gevolgen zou hebben: de Iatere Zuidafrikaanse re
publieken, vooral Transvaal, hebben aan deze en andere be
slissingen van De Mist. hun reehtsiristellingen en rechtsbede
ling grotendeels te danken.
De Mist was een zeer reliqieus mens! Reeds in de Nationale

Vergadering had hij betoogd, dat geen staat zonder gods~
dienst kon bestaan en het een dure plieht was, voor de in
standhouding en bevordermq ervan te zorgen. Bevoorreehting
door de staat van het ene kerkgenootsehap hoven het andere,

62) De Mist had voorqcsteld het nieuwe drostambt Janssensdam te
noemen. Het gemeentewapen van Uitenhage in de provincie Kaap de Goede
Hoop is identiek met het farniliewapen van De Mist: een geankerd kruis
van zilver op een veld van sabel.

63) The Memorandum, blz. 222.



achtte hij uit den boze, Waarschijnlijk is De Mist dan ook
naar De Kaap gegaan met de bedoeling daar een scheidinq
tussen staat en kerk tot stand te brengen, zonder de kerkqe
nootschappen echter materieel schade te berokkenen. In het
moederland had hij zich reeds 'immcrs fel verzet teqen de plan
nen om de kerkelijke goederen te nationaliseren. Tot eeri volle
dige scheidinq tussen kerk en staat, is het echter in De Kaap
niet gekomen; uiteindelijk koos De Mist hier een middenweg
Wel verminderde hij de invloed van de reqerinq op het kerke
lijk terrein sterk, maar er bled toch een zekere staatscontrole.
Zo hield de gouverneur een Yinger in de pap, door te mogen
beslissen welke godsdiensten in het openbaar zoudcn mogen
worden uitgeodend. Deze regeling had onder meer tot gevolg,
dat fin 1805 voor' eerst rooms-katholieke priesters in de kolonie
werden toegelaten.

Een del' be!angrijkste vraagstukken waarmede De Mist in
de Kaapkolonie geconfronteerd werd, was ongetwijfe1d het
naturellenprobleem. In zijn memorie had hij a1 een 1ans ge
broken voor een ge!eidelijke afschaffing van de slavernij en
het opgenomen voor de Kaffers en de Hottentotten, die "goede
[ieden ", die door de kolonisten behande!d zouden worden op
een wijze "bij welke alle denkbeelden van beschaving en
menselijkheid uit het oog verloren werden" 64).

Toen De Mist eenmaal persoonlijk de Kaapse toestanden
had leren kenncn, stond hij weldra weer met beide voeten op
de grond. Volkomen ontnuchterd noteerde hij bij de vorige
aanhaling: "Deze jeremiade schreef ik, voordat ik De Kaap
zelve doorkruisd had, op het gezag voornamelijk van De
grandpre en Barrow. Ik dagt toen niet dat het mogeIijk was,
uit enkel nationalen nijd zoveele lasteringen te kunnen uit
braken. Indien men de helft daarvan terstond afsnijdt, een
vierde voor twijffelachtig houdt, en het laatste vierde door
goede inrigtingen verbetere, zullen de Hottentotten nog geluk~
kiger zijn, dan een Meyereysche kleine boer". 65)

De gedachte aan segregatie liet hij dan ook snel varen: de
Groote Vischrivier werd, gelijk in de dagen varr Van Pletten
berg, onverbiddelijk a1s de grens tussen Blanken en Kaffers
aangewezen.

64) The Memorandum, blz, 112.
65) Idem.

225,



Het Bataafse bestuur over De Kaap is helaas slechts van
korte duur geweest, reeds in 1806 viel de kolonie weer in han
den van de Enqelsen en dezen hebben dit gebied nimmer aan
Nederland teruggegeven. Veel van hetqeen De Mist tot stand
had weten te brengen, is in de loop van de 19de eeuw weer
teniet gedaan, maar tot op heden is noch zijn werk, noeh zijn
kraehtige, evenwichtige persoonlijkheid verqeten in het land
waar hij in zo'n korte tijd, zoveel presteerde, Voor Zuid~Afrika
is De Mist werkelijk een groot figuur geweest.

Gemakkelijk heeft hij het er zeker niet gehad. Zeer delicaat
bijvoorbeeld was zijn verhouding tot gouverneur Janssens.
Deze zwaarmoedige man, meer militair dan ambtenaar, had zijn
benoeming destijds met grote tegenzin aanvaard en was zonder
enig zelfvertrouwen naar De Kaap vertrokken. "Een braave
maar driftige man" typeert de Mist hem, met een "gevoelig"
karakter. 66) Zolang De Mist aan De Kaap vertoefde, was
Janssens een ongelukkig mens, die zieh het vijfde rad aan de
wagen voelde, hetgeen niet te verwonderen is met een zo zelf
bewuste persoonlijkheid als De Mist naast zieh. Toch heeft de
commissaris-qeneraal de gouverneur nimmer denigrerend be
handeld, integendeel hij heeft alles in het werk gesteld om
Janssens hoog te houden en hem zijn zelfrespeet terug te ge~
yen. Zo schreef hij hem in een brief: "Welaan dan mijn braave,
mijn achtingswaardige Vriend! gij doet hetzelfde, doeh hebt
niet den nodigen moed; hervat dien, en denkt, dat de triomfe
grooter zal zijn, naar maate haare verkrijging meer moet kos
ten. Uwe talenten, uwe beproefde trouw maaken U tot hoofd
gebieder dezer Volksplanting ten volle berekend". 67) Ook ten
opzichte van het Staatsbewind hield De Mist de gouverneur
steeds de hand boven het hoofd.

In juli 1803 ontving het bestuur van de Kaapkolonie het
bericht, dat de oorlog tussen Frankrijk en Engeland opnieuw
was uitgebroken. Zowel de gouverneur als de commissaris-qe
neraal beqrepen, dat door deze gebeurtenis de toekomst der
volksplanting opnieuw onzeker was geworden. Terwijl [ans
sens zich haastte de forten te versterken, besloot De Mist,

66) J. P. van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Republiek,
(1926) bIz. 53.

67) J. P. van der Merwe: Die Kaap. onder die Bataafse Republiek
(.1926), biz. 54, 55.
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voor het te laat mocht zijn, tot een grote inspectietocht in het
westelijk deel van de kolonie. Doe! van deze tocht was niet
alleen de bestuurstoestanden in de daar gelegen huitendistric
ten te controleren, maar ook inzicht te krijgen in de bodem
gesteldheid, de flora en de fauna van het land.
Op 9 oktober 1803 vertrok de commissaris-qeneraal met

groot gevolg naar het binnenland. Hij werd onder meer ver
gezeld door de Duitse arts Heinrich Lichtenstein, zijn doch
ter Augusta en haar vriendin, de Kaapse jongedame E. M.
Versfeld. Ruim zes maanden doorkruisten De Mist en zijn
gezelschap een enorm en praktisch woest gebied, slechts
schaars bewoond door op ver uiteengelegen hoeven gevestigde
kolonisten, De mannen legden de tocht vrijwel geheel te paard
af, voor de vrouwelijke leden van het gezelschap stond een
wagen ter beschikking, maar Augusta en haar vriendin gaven
toch meestal de voorkeur aan het zadel. De dochter van De
Mist heeft her spannende relaas van deze mceilijke reis vol
ontberingen en gevaren, in een in het Frans geschreven daq
verhaal vastgelegd. Ook Lichtenstein heeft deze tocht beschre
yen en was - hoe kon het ook anders - vol bewondering
voor de zeldzame energie van de nu ruim 54 jaar oude De
Mist en zijn nauwelijks 19 jaren tellende jongste kind. 68)
Op 25 maart 1804 bereikte het gezelschap wederom Kaap

stad. De zending van De Mist' was hierrnede feitelijk vel
bracht. Door de inmiddels uitgebroken oorlog met Engeland,
duurde het echter nog maanden voordat hij en zijn kinderen
(Mr Strubberg bleef in Zuid-Afrika ) de terugreis naar het
vaderland konden aanvaarden. Daar hij het echter de hoogste
tijd yond worden, dat Janssens geheel de vrije hand in de
Kaapkolonie kreeg, legde hij op 25 september 1804 al zijn
functies neer en trok zich eerst terug op Stellenburg bij Wijn
berg, later, tot zijn vertrek, op Maastricht bij Tijgersberg.

Ook de Vrijmetselarij in De Kaap heeft veel aan De Mist
te danken. Op 7 juli 1803 herstelde hij de loge "De Goede

68) Julie "Phillippe Auguste De Mist, qeboren te Kampen 15 november
1783, overleden te Nijmegen 5 maart 1832, qehuwd met Anton. baron
Howen. Haar reisbeschrijving gaf zij in 1821 te Namen uit onder de titel:
..Relation d'un voyage en afrique par Madame ... " Door de schrijfster
Barbara van Meerten-Schilperoort werd deze vertaald en qepubllceerd in-
het tijdschrift ..Pennelope" deer VIII. 1835.' ..
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Hoop", op deze dag werd tevens de voorlopiqe constitutie
van de loge "De Goede Trouw" geratificeerd. Opmerkelijk
is zeker dat De Mist, na zijn verblijf in Zuid~Afrika, als
macon niet meer op de voorgrond is getreden. Wij weten
slechts, dat hij tot 1810 als lid van de loge "Le Profond
Silence" te Kampen ingeschreven bleef en zijn dood door de
Leidse loge "La Vertu" plechtig werd herdacht. 69)

Eerst op 25 Iebruari 1805, slaagde De Mist erin op een
Amerikaans schip, de Silenus genaamd, passage te boeken.
Het bracht hem naar New York, zodat hij ook noq een kijkje
in de Nieuwe Wereld kon nemen. Vanuit de Verenigde Sta-
ten keerde hij met de Concordia naar Nederland terug en be
reikte op 6 juli 1805, na onderweg nog bijna schipbreuk te
hebben geleden, de rede van T exel.

Bij zijn thuiskomst kon De Mist over zijn Kaapse tijd 'geen
verslag meer uitbrenqen aan het Staatsbewind, dit was door
toedoen van de Fransen vlak voor zijn aankomst ten val ge~
bracht. "Weer een paar tonnen goud verspild", zal De Mist
wel gezucht hebben. In de persoon van Rutger Jan Schimmel
pennink, die onder de titel van Raadpensionaris bekleed was
met een schier vorstelijk gezag, had ons land nu een praktisch
eenhoofdig bestuur gekregen. Aan hem overhandigde De Mist
dan ook het rapport over zijn missie dat niet minder dan 10
delen folio omvatte.

Na zijn terugkeer nam hij opnieuw zitting in de Aziatische
Raad, waar men zijn plaats had opengehouden. Zijn vriend
Wiselius trof hij hierin echter niet meer aan, deze was 23
maart 1804, in tegenstelling tot De Mist, niet herbenoemd.

In juli 1806 werd Nederland op bevel van Napoleon een
koninkrijk en moest ons land zijn breeder Louis Napoleon aIs
"Roi de Hollande" erkennen. Vooral voor vele Patriotten was
deze gebeurtenis een zeer onaangename zaak. Niet omdat de
nieuwe heerser een Fransman was en broer Van Napoleon,
weinigen waren in die tijd werkelijk principieel anti~Frans en
velen bewonderden nag de keizer. Maar het [eit dat Nederland
een koninkrijk zou worden, achten vele Patriotten uiterst be
denkelijk. Tech nam sIechts een enkeling ontslag, het over
grote deel legde zich bij de nieuwe situatie neer. Ook De Mist

69) Vriendelijkemededelingvan Dr P. H. Pott te Leiden.



hlee£ 615 ziJn postl··Wilt zijn gev6e1ens waren, IS onbekend,
Enthousiast zal hij niet geweest zijn.
Weldra bleek, dat de nieuwe koning hem zeer goed gezind

was. Op 12 juli 1806 benoemde Lodewijk hem tot buitenqe
woon staatsraad en secretaris-qeneraal bij het Ministerie van
Koophandel en Kolonien: een goed half jaar later ontving hij
zijn deel uit de eerste lintjesregen in ons land, bij welke gele~
genheid hij tevens tot gewoon staatsraad werd benoemd.
Maar op 8 mei 1807 volqde de apotheose: Lodewijk Napo

leon, "door de gratie Gods en de Constitutie des Koninkrijks,
koning van Holland," stelde op die datum mr Jacob Abraham
de Mist aan tot landdrost van Maasland, een nieuw gecreeer~
de functie die te vergelijken is met het ambt van commissaris
der Koningin over Zuid-Holland in onze daqen.

En nu was De Mist toch werkelijk in de wolken! Aan zijn
naaste verwanten schreef hi], naar aanleiding van deze benoe
minq, juichende en opgewonden brfeven, waaruit duideliik
bleek hoezeer zijn ijdelheid gestreeld was. Wie had ook ooit
kunnen denken dat "eeD.Bommelsche jonqen" en "tweede se
cretaris van Kampen" het nog eens zover zou kunnen brengen
en "Opperste Officier" zou worden over "zoveele importante
steden en dorpen, tesamen 301 in getal"? 70) Voortaan zou hij
aangesproken worden met Excellentie en de eerste zijri op de
grond van zijn voorvaderen "wiens schimmen hem toe
lachen". 71) En gaven zijn grootste benijders soms niet toe dat
hij dit gewichtig ambt uitsluitend verkreqen had op grond van
zijn arbeidzaamheid en knapheid? Natuurlijk, het was moge"
lijk dat hij weer kwam te vallen, maar de eretitel van land
drost zou niernand hem ooit weer kunnen ontnemen .xleeze
verduurt alle wentelingen en Regeeringsvormen" 72).

We zullen over deze intieme ontboezemingen niet al te veel
zeggen; hij laat zich hier wel lelijk in de kaart kijken! Maar
heeft I.Scheffer het tijdperk van Loclewijksregering niet "een
kermis der ijdelheid" genoemd? 73)
Trouwens, de schimmen van zijn voorvaderen hebben de

70) Fam. archief De Mist, no. 72, Onqedateerde brief aan zijn zwager
A. de Roock te Amsterdam.

71) Fam. archief De Mist, no. 72.
72) Idem.
73) AlgemeneGeschiedenisder Nederlanden, deel IX, blz, 85.
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nieuwe landdrost niet lang kunnen toelachen. Lodewijk, hoe
wel hij in vele opzichten meeviel, was een grillig en wispeltu
riqmens. Een half jaar later ontsloeg de vorst De Mist volko
men onverwachts uit zijn Iunctie en benoemde de staatsraad
Van Gennep In zijn plaats. De Mist moest zijn ontslaq uit de
Koninklijke Courant vernemen.
En nu is hij werkelijk de wanhoop nabijl Van alles spookt

door zijn hoofd: koninklijke ongenade, ontevredenheid over
zijn bestuur, hofintriges, wie weet nog meerl Heet van de
naald schrijft hij een cordate brief aan Lodewijk: hij zal slechts
vrede met dit ontslag kunnen hebben, Indien hij de reden weet
waarom het gegeven werd. 74 )

Zender antwoord op zijn brief af te wachten, vraagt hij
daarna een audientie aan, vastbesloten zich bij het geringste
symptoom: van koninklijke ongenade, geheel uit het openbare
leven terug te trekken.

Maar er was geen sprake van koninklijke ongenade of on
tevredenheid, de koning had alleen zijn opvolger Van Gennep
een pleziertje willen doen die liever in Den Haag, dan in de
toenmalige vorstelijke residentie Utrecht woondel Daarom had
Lodewijk, De Mist die toch weduwnaar was, van zijn post in
Den Haag ontheven en benoemd tot gewoon staatsraad met
standplaats Utrecht! Een soort stuivertje verwisselen dus!
De Mist is na dit merkwaardige onderhoud totaal verbluft.

",Wie weet wat ik morgen ben of niet ben", schrijft hij kort
daarop aan een niet te identificeren familielid. Maar hij be
rust .in zijn lot en vertrekt, naar 's Konings wens, onverwijld
naar Utrecht, getroost door de gedachte dat geheel Maasland
om zijn heengaan treurde en Van Gennep hem persoonlijk de
verzekering had gegeven, na een man als De Mist, nooit als
landdrost te kunnen voldoen. 75)

Hoewel het waarschijnlijk is, dat wij dit opzienbarende ont
slag geheel op rekening van de wispelturiqe aard van Lode
wijk Napoleon moeten schuiven (De Mist was de enige niet
die zo door de koning behandeld werd ] , is er toch een kleine
kans dat Franse machinaties in deze kwestie ook een rol heb
ben gespeeld. Tijdens zijn verblijf aan De Kaap, had De Mist

74) Fam. archief De Mist, no. 77.
75) Fam, archief De Mist, no. 78.



hardnekkiq geweigerd Franse ambtenaren daar op belangrijke
postea te benoemen, hetgeen bij Napoleon kwaad bloed had
gezet. Ook meende men in Parijs te weten dat De Mist ver
antwoordelijk was voor de vertraaqde overdracht van de kolo
nie door de Engelsen en dat hij, tijdens zijn verblijf aan De
Kaap, de gouverneur met opzet had tegengewerkt.
Het Franse oordeel over De Mist was dan ook niet onver

deeld gunstig; eind 1807, dus tijdens de periode waarin zijn
ontslag als landdrost viel, typeerde de geheime Franse agent
Gateau hem als volqt:
"II a heaucoups de talens, il a encore plus de pretention;

attache a la doctrine reformee, ennemi des cathcliques et pas
trap meme ami des Francais" 76).
Een oordeel dat weI eenzijdiq, maar niet onjuist was. De

Mist had talenten en cijferde zichzelf stellig niet weg, hij was
een gelovig protestant, wel een vijand van de Enqelsen, maar
stellig geen groot vriend van de Fransen. Nergens heb ik ech
ter het bewijs gevonden, dat hij een vijand van de Roorns
Katholieken is geweest; louter uit het feit dat hij vrijmetselaar
was, mag men dit stelliq niet concluderen.

Waarschijnlijk was het geen opqewekte De Mist die in U~
trecht kamers huurde om zijn koning te kunnen dienen. Ge
lukkig ging hi] er Financieel niet al te zeer op achteruit: als
pleister op de wend benoemde Lodewijk hem nag tot presi
dent van de vierde sectie van de Staatsraad, hetgeen hem een
extraatje Van 1666 gulden opleverde: "het getal van het Beest'
zoals hij schamper, doelende op de Iaatste drie cijfers, op~
merkte.Y")
Toen de vorst in september 1808 zijn residentie naar Am

sterdam verplaatste, moest De Mist rnee. In laatstqenoemde
stad ontmoette hij Magdalena de Jonge, douairiere Mersen,
een gdortuneerde weduwe uit Zeeland afkomstig, met wie hij
op 20 december 1808 in het huwelijk trad.

Hcewel De Mist waarschijnlijk niet tot de intimi van Lode
wijk behoorde (in de memories van deze vorst wordt zijn naam
maar zeer terloops benoemd ] 78) bled hij toch in het Koninkrijk

76) ColenbranderR.G.P. 10, no. 258, biz. 366.
77) Fam. archief De Mist, no. 78.
'78) Documens historiques et reflections sur ~e qouvernement de la

Hollande (1820), 3 din.
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Holland een beiangrijke rol spelen. Zo had hij in de Staats
raad een levendiq aandeel in de discussies over het Crimineel
Wetboek, waarbij hij echter als jurist in de toenmalige Minis
ter van [ustitie, mr C. F. van Maanen, beslist zijn meerdere
moest erkennen. Zijn humane denkbeelden speelden hem tij
dens de debatten vaak teveel parten. 79)

's Lands Iinancien hadden steeds de belangstelling van De
Mist gehad; ook in De Kaap legde hij de grondslagen voor een
goed Iinancieel beleid, onder meer door de oprichting van een
rekenkarner, Toen Lodewijk in 1809 een Hot van Rekeningen
instelde, werd De Mist op 27 mei van dat jaar tot eerste presi
dent van deze nieuwe instelling benoemd, met het recht van
stem en zitting in de Staatsraad "op de Bank der Ministers,
en met dubbeld Tractament als Ord. Staatsraad", zoals de
nieuwe functionaris weer eens verheuqd opmerkte. 80)

Later, na de val van Napoleon, wanneer De Mist zijn ge~
dachten nog eens laat gaan over de persoon van Lodewijk
Napoleon, komt hij tot de volgende conclusie: "Hij (Lodewijk)
was niet standvastig in het geven van zijn vertrouwen aan indi
vidus en fende de waarde van het geld niet: wie onzer is
zonder gebreken? Maar ik zal mijn vaderland gelukkig achten
als het Volkminnende hart van aIle onze koningen, gelijke
mogen van dat van Lodewijk, gewis den grootsten, doch ach
teloozen vijand en verachter van het keijzerlijk Monster, zijnen
Breeder". 81)
Op 1 juli 1810 werd Lodewijk gedwongen de regering over

zijn koninkrijk neer te leggen en veertien dagen later lijfde het
"keizerlijk monster" Nederland bij Frankrijk in!
Napoleon continueerde voorlopig De Mist als president 'Van

het Hof van Rekeningen en deze weigerde een herbenoeming
niet.

Toen op 1 januarl 1812 dit Hof opgeheven werd, bleef De
Mist president van een commissie "remplac;;ant la cour des
comptes". Deze Iunctioneerde nog bij de val van de keizer.
En zo groot was zijn afkeer van Napoleon ook weer niet,

dat hij een lintje uit diens handen weigerde. De Nederlander
van 1958, die de Tweede Wereldoorloq met zijn verzetstrij-

79) M. E. Kluit: Comelis Felix van Maanen, bIz. 217, 218.
80) Fam. archief De Mist, no. 100, bIz. 8.
81) Idem, no. 79, bIz. 4.
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del's en collaborateurs nog zo vel'S in het geheugen ligt, zal nu
ongetwijfeld de neiging hebben De Mist te kwalificeren als
een ijdele karakterloze opportunist, een "verkeerde" Neder
lander. Voor de landgenoot van. 1810 was zijn houding echter
volkomen normaal. Bijna iedereen die onder Lodewijk een
belangrijk ambt bekleed had, bleef ook na de inlijving op zijn
post en aanvaardde, als een natuurlijke zaak, gunstbewijzen
uit handen van de keizer. Het nationaal besef in die dagen
was nu eenmaal nog te weinig ontwikkeld om de mensen
als criterium te kunnen dienen bij het bepalen van hun houding
jegens Napoleon, zoals Haak zeer terecht zegt 82) •

Drie jaren diende De Mist Napoleon, toen kwam de keizer
"tot geluk van het zugtenden Mensdom en van Ons uitqemer
gelde Vaderland" zeals De Mist later schreef, ten val! 83)
Nergens heb ik een aanwijzing kunnen vinden dat onze man
een actieve 1"01 gespeeld heeft bij de omwenteling van 1813 en
dit is ook onwaarschijnlijk, hij was steeds principiele teqen
stander van revolutiemaken geweest en daarbij altijd aan de
voorzichtige kant!

Op 2 december 1813werd de Erfprins te Amsterdam offici
eel tot soeverein vorst over Nederland uitgeroepen. De ver
heffing van Willem I betekende niet dat nu represailles ge~
nomen werden tegen person en met een uitgesproken patriot
tisch verleden of tegen hen die onder koning Lodewijk of kei
zer Napoleon Ibelangrijke posities in ons land bekleed hadden.
De nieuwe vorst kende geen collaborateurs, zoals wij die na de
Tweede Wereldootlog gekend hebben. Hi] wenste het verle
den te vergeten en lette, bij het vergeven van gewichtige Iunc
ties, uitsluitend op de bruikbaarheid van de candida ten. En
bruikbaar waren al diegenen in zijn ogen die ~ en ik citeer op~
nieuw Haak ~ "routine hadden opgedaan linde op Franse leest
geschoeide ambtenarenstaat." 84) Of dezen nu een oranqis
tisch, danwel een patriottisch verleden hadden, liet de koning
volkomen onverschillig!

Tot deze "bruirobaren" behoorde, ondanks zijn gevorderde
Ieeftijd, ook nog De Mist! In maart 1814 benoernde Willem I
hem tot lid van de Vergadering van Aanzienlijken, die beslis-

82) AlgemeneGeschiedenis de Nederlanden, deel IX, blz. 135.
83) Fam. archief De Mist, no. 100,blz. 9.
84) AigemeneGeschiedenisder Nederlanden, dee! IX, blz. 155.
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sen moest over het al-of-niet aanvaarden van de ontworpen
grondwet; enige maanden later, op 26 juli 1814 volgde zijn
aanstelling tot buitenqewoon staatsraad en lid van de Raad
van Koophandel en Kolonien.
OngetwijfeId was De Mist zeer verguld met deze henoe

mingen, maar bijzonder groot was zijn vreugde, toen Willem I
op 23 januari 1817hem en zijn wettige nakomelingen het recht
gaf, de naam Uitenhage bij die van De Mist te voegen. Hier
mede ging een hartewens in vervullinq, die hij reeds als se
cretans van Kampen gekoestel1dhad.

In het Ibeginvan dit opstel heb ik er al op gewezen; dat de
Nijmeegse familie De. Mist pretendeerde af te stammen van
het riddermatig Hollandse geslacht Uiterrhage. Toen an 1684
de bekende staatsgezinde publicist Jan Uitenhage van Myst,
die tot dit geslacht behoorde, kinderloos omkwam, maakte de
overqrootvader van Jacob Abraham, Arend of Arnold De Mist,
notaris te Nijmeqen, aanspraak op zekere goederen van de
overledene, die onder Voorburg waren gelegen, aangezien hij
tot een jongere tak van dit geslacht zou behoren. WeI betwist
te Jan Uitenhage van Myst, secretaris van Schaqen, deze aan
spraken, maar Iaatstgenoemde werd bij vonnis van de Hoge
Raad van Holland, Zeeland en Westvriesland, gedateerd 28
juli 1690, in het ongelijk gesteld.
Uit de afloop van dit proces, concludeerde Jacob Abraham

de Mist dat hij inderdaad in directe lijn van de HoIIandse
Uitenhages afstamde en een uitgebreid genealogisch onder
zoek, dat hi] eerst in 1802 voltooide, versterkte hem lin deze
mening.
Toen koning Willem I in 1817 deze pretentie erkende, ging

dus een lanqqekoesterde wens van De Mist in vervullinq. Het
mogen voeren van de naam Uitenhage was hem Iiever, dan
het verwerven van een jonkheerlijke titel, waarmede Willem I
tijdens zijn regering ZD menig oud regentengeslacht gelukkig
maakte.
Llit een briefwisseling met zijnfamilielid Ass. van der Mer

wede blijkt dat oak in deze jaren Kampen 'hem nog steeds na
aan het hart lag en hij er voortdurend op uit was de belangen
van deze stad, zoals de bevaarbaarheid van de Ijssel, in Den
Haag te behartigen 85) .

85) Pam. archief De Mist, no. 89 en no. 101.
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Mr Jacob AlbrahamLlitenhaqe de Mist is als staatsman, wat
men noernt, in het harnas gestorven. Nog op 71~jarige leeftijd,
na de opheffing van de Raad van Koophandel en Kolonien,
benoemde de koning hem op 27 september 1820 tot lid van de
Eerste Kamer. Heel oneerbiedig gezegd, hij werd opgestald
in de "Menagerie du Rof'.
Een drietal jaren later, op 3 augustus 1823, overleed De

Mist op ruim 74~jarige leeftijd op zijn buftenverblijf Midden
burg bij Voorburg gelegen. Hij werd beqraven in de neder
lands-hervormde kerk van laatstgenoemde plaats. Zijn vrouw
Magdalena de Jonge was hem een half jaar vroeger voorge~
gaan in het graf.
De Mist is een verlichte achttiende- eeuwer geweest die,

hoewel oprecht aanhanger van de Nieuwe Denkbeelden, vaak
met kracht en helder inzicht zijn behoudende opvattingen op
staatkundig en maatsohappelijk gebied tegen de radicale ele
menten verdedigd heeft, Hi] had grote gaven, Was evenwich
tig en humaan, maar oak ijdel en zeer gehecht aan stand, posi
tie en geld. De Mist was een typische exponent van wat Geyl
de opmerkelijkste trek van onze Bataafse Revolutie noemt:
haar ontembare gematigdheid. Moge dit opstel het bewijs ge~
leverd hebben dat mensen als hij, ondanks hun behoudende
aard en grote gematlgheid, toch voor de geschiedschrijver van
heden nog boeiende figuren zijn, die vaak veel en nuttig werk
verrichtten in het be:lang van de Nederlandse zaak!
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