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Theclassics.Us. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 106
pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.2in.This historic book may have numerous typos and missing
text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos)
from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1858 edition. Uittreksel: . . . de pogingen alleen van
Protestantsche corporatin ten doel. Maar dezer misdaad is, in t oog der schrijfster, dat ze op de
Katholieke corporatin gelijken; het werk is dus tegen deze, ofschoon niet om deze geschreven; en
bevat zoowel beweringen over de Katholieke zusters, waarop het billijk is te antwoorden, als feiten
en bekentenissen over de Protestantsche, welke t aardig is te verzamelen. Zal ik zeer dikwerf
verklaringen en opmerkingen aan de schrijfster moeten ontleenen, ik zal mijn best doen, om nooit
hare taal over te nemen. De Katholieken hebben gebreken van stijl, die hun eigen zijn; ik ken
bladzijden gansch overstroomd van laauwe tranen, van suikerzoete rijmen en moeizame
uitstortingen eener gezwollene welsprekendheid, die mij altoos als eene jammerlijke wijze van God
te eeren zijn voorgekomen. Maar de Protestantsche stijl heeft ook iets gansch karakteristieks in
toon, wending, toereeding en losbarsting. Of wel men...
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ReviewsReviews

This ebook is so gripping and exciting. it was writtern very flawlessly and valuable. I found out this publication from my i and dad suggested this ebook to
understand.
-- Leif Bernhard MD-- Leif Bernhard MD

It in a single of the most popular ebook. It really is simplified but excitement in the fi y percent from the pdf. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Joy Langosh-- Joy Langosh
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