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Nadat de schrijver ons eenen blik heeft doen slaan op den toestand van Schotland in het begin der
16de eeuw, verhaalt hij eerst den marteldood van de voorloopers der Schotsche Reformatie, Patrik
Hamilton en George Wishart, om dan in den breede op inderdaad boeiende wijze het leven van Knox
te schetsen. Onder Gods zegen is het vooral aan dezen ijverigen en godzaligen prediker, die
niemand vreesde dan God alleen, te danken geweest, dat de hervorming in Schotland heeft
gezegevierd. Het beeld van den bekenden hervormer wordt door den schrijver in volle schoonheid
voor ons onthuld. In het eerste hoofdstuk bevalt het ons niet, dat hij zijne lezers zoo lang in den
tegenwoordigen tijd ophoudt. Eene enkele maal troffen wij eene uitdrukking aan, die in verband met
het geheel te plat is : "met de kous op den kop" (pag. 10) ; in den aanvang van hoofdst. 6 is sprake
van den in het hoenderhok geworpen knuppel, en op bladz. 66 van eene muilpeer, den bengel
toegebracht, welke aanleiding geeft tot den beeldenstorm in Perth. Op bladz. 20, regel 7 van boven,
dient had door ware te worden vervangen. Deze kleine vlekjes komen echter niet in aanmerking bij
de treffende schoonheden, die dit boek bevat. Er komen vele frissche kleurrijke bladzijden in voor,
geschreven met eene frischheid van stijl, die bekoort, en met eene frischheid van gevoel, die
weldadig verkwikt. Vooral in de tweede helft zijn verscheidene passages, die u toespreken tot in het
binnenste der ziel. Werkjes als dit hebben steeds de uitnemende strekking, om aan de hand der
geschiedenis de vervulling van des Heilands woord op aanschouwelijke wijze onder de aandacht te
brengen: "De poorten der hel zullen mijne gemeente niet overweldigen."
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