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Drie gelegenheidsschriften, slechts met een paar woorden aan te kondigen nu zij dit buiten onze
schuld reeds een hors de s'aison geworden is. Stof zou anders het ‘Roode Kruis’ alleen tot eene
uitvoerige studie leveren, al bepaalden we ons enkel bij de zaak. zonder van het boek zelf een
woord te zeggen, vooral indien er ook het ‘witte’ en het ‘blauwe’ kruis bij besproken werden.
Niets zij afgedongen op den lof, door de periodieke pers aan Naundorff's geschrift gegeven, maar
verzwegen toch ook niet dat het eene zeer akelige lectuur is. Dat brengt het onderwerp
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mede, maar daardoor komt ook, tegenover zooveel akeligs, ja afgrijselijks, de menschlievendheid,
die voor zooveel afzichtigs niet terugdeinsde, heerlijk uit.
De ons onbekende ‘Baas’ geeft juist geen ‘tafereelen,’ maar eenvoudig een kort verslag van de
aanleiding tot en den loop van den oorlog tot aan den val van Sedan en van Napoleon. 't Is voor een
beknopt overzicht niet kwalijk geschreven, maar was wegens onvolledigheid reeds verouderd toen
het verscheen.
Vruchteloos zou men in Cremers boekske eene beantwoording zoeken der vraag die den titel
uitmaakt. 't Zijn wat ‘van Berlijn naar Parijs’ zich noemt: schetsen en tafereelen, in den levendigen
trant van den gunstig bekenden Betuwschen novellist. Plaatsruimte verbiedt ons in bijzonderheden
te treden; alleen zeggen wij nog even, dat de Fransche wansmaak om geen leesteekens (het
vraagteeken staat er echter) op den titel te zetten, er bij ons niet in wil.
v.O.

