
der voornaamste Fransche ambtenaars door
den Keizer ten onzent aangesteld, haar streven
om, met groote onpartijdigheid en psycho-
logisch inzicht, elk het zijne te geven ten
klaarste uitkomt. Ik citeer: (bl. 69) „Desniette-
min is het de ondervinding geweest van zeer
velen, die den krijgsdienst, de administratie,
de rechtspractijk lief hadden als beroep en

eindelijk verwezenlijkt de denkbeelden, die
zij jaren lang hadden nagejaagd: staatseenheid
door eenheid van wetgeving en bestuur. Na
de omwenteling van 1813 is het kader der
Fransche administratie in hoofdzaak behouden.
Dit gansche moderne organisme in en door
de omwenteling geschapen, onder het keizer-
rijk streng geschoold en bewerktuigd, was
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hun beroep met eere waarnamen, dat men
nergens beter diende dan onder Fransch
bestuur. Gogel, Canneman, van Maanen,
Brugmans, Dirk van Hogendorp, Janssens,
Verhuell en zoo vele anderen met hen prezen
in het Fransche stelsel orde, erkenning van
verdienste en gelijke zorg voor alle ingezetenen
zonder onderscheid van rang of geboorte.
Juist de vurigste revolutionairen van 1795
waren het gewilligst om den meester van
Europa te dienen. Onder hem zagen zij

ccnc niet te onderschatten macht in den
Staat geworden: eene macht, waartegen wat
er in 1813 aan zuivere reactie aanwezig was,
bij verre na niet op kon.

,,Wie dieper zag dan de groote menigte,
waardeerde het invoeren van begrootingen bij
alle gemeentebesturen en bij alle instellingen
van liefdadigheid, het verplicht stellen van
openbare aanbestedingen bij alle leveringen
aan Rijk of gemeente, de verbeterde reken-
plichtighcid, de vervanging der onderscheidene
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