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gebonden; jongensboek. Inhoud: De markies van Bergen en de baron De Montigny worden in 1566
naar Spanje gezonden om de belangen der Nederlanders te bepleiten en verzachting der plakkaten
te vragen. Zij worden vergezeld door hun page Arthur, een van de beide zoons van Arthur de
Munter. Bergen sterft in Spanje en Montigny wordt later ter dood gebracht. Arthur weet te ontkomen
en in Delft bij Prins Willem ontmoet hij zijn broer, Floris, die zeekapitein is. Hij zelf wordt benoemd tot
hopman. Strekking: Dit verhaal toont ons de behandeling van twee edellieden door Filips II, die het
beste met het land voorhadden. Conclusie: Een ernstig, maar mooi en spannend boek, maar het laat
te weinig zien de leiding Gods in de geschiedenis. Eindoordeel: matig aanbevolen.
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7 t.d.t., G.K.C.B. J. 10-12 j. De beide wezen Floris en Arthur de Munter worden opgenomen ten huize
van de Baron de Montigny. Als deze naar Spanje wordt gezonden vergezelt Arthur hem daarheen.
Om politieke redenen wordt Baron de Montigny in Spanje gevangen gezet. Tenslotte sterft hij in deze
gevangenschap. In het gezelschap van een neef van moeders zijde, de heer Melun, keert Arthur
terug naar Brussel. Vandaar gaat hij naar Delft om zich in dienst van de Prins van Oranje te stellen.
Hier ontmoet hij ook zijn andere broer Floris, die kapitein is in het prinselijk leger. Na een wat taaie,
plechtstatig geschreven aanloop, is dit een boeiend verhaal uit de tijd van Landvoogdes Margaretha
en Alva. En hier moet dan onze waardering ophouden. De geestelijke achtergrond van de strijd met
Spanje komt slecht uit de verf. Hoewel de kansen voor het grijpen liggen, om het Evangelie van de
genade van de Here Jezus in het verhaal te verwerken, heeft de schrijver deze ongebruikt gelaten.
Voor een schoolbibliotheek kan het wel dienen. Maar voor ons doel is het beslist ongeschikt. Niet
aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963
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