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An Economic and Social History of the Netherlands, 1800–1920 provides a comprehensive account of Dutch history from the late eighteenth
to the early twentieth century, examining population and health, the economy, and socio-political history. The Dutch experience in this period
is fascinating and instructive: the country saw extremely rapid population growth, awesome death rates, staggering fertility, some of the
fastest economic growth in the world, a uniquely large and efficient service sector, a vast and profitable overseas empire, characteristic
'pillarization', and relative tolerance. Michael Wintle also examines the lives of ordinary people: what they ate, how much they earned, what
they thought about public affairs, and how they wooed and wed. This book will be of central importance to Dutch specialists, as well as
European historians more generally.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).

Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
Beknopte handleiding tot de aardrijksbeschrijvingDe oppervlakte der aarde of Handleiding tot herinneringslessen over de
aardrijkskundeSportNieuwe handleiding tot de aardrijkskundeHandleiding tot de beschouwende en werkdadige stuurmanskunstHandleiding
tot de aardrijkskunde, voor de kadetten van alle wapenenHandleiding bij het onderwijs in de aardrijkskundeeen leer- en leesboek voor de
hoogste klasse der lagere scholenTheoretische en praktische handleiding tot de beoefening der fraaije letteren...Beknopte handleiding tot de
kennis der voornaamste rivieren van den aardbolHandleiding tot de algemeene geschiedenis voor het onderwijs in de gymnasien5e stukje
Nieuwe GeschiedenisHandleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van JavaHandleiding tot de
kennis der algemeene geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te
bereidenNieuwe geschiedenis. Dl. 2Hebreeuwsch-Nederduitsch handwoordenboek voorafgegaan van eene spraakkunstige handleiding en
eene lijst van woorden, wier stamwoorden den beginner niet wel bekend zijn; en gevolgd van een dubbel register der
eigennamenHandleiding tot de scheeps-besturing ten gebruike van de kadets voor de marine aan het Koninklijke Artillerie- en Genie-School
te DelftPractisch-theoretische handleiding ter vervaardiging van opstellen in de moedertaal ten dienste van instituten, gymnasiën en andere
inrigtingen van onderwijsHandleiding tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst, voor de kadetten der genieHandleiding Tot De
Algemeene GeschiedenisHandleiding tot de kennis der taktiek van de drie wapens, voor de kadetten van alle wapenenHandleiding tot de
kennis der waterbouwkundevoor de kadetten der genieHandleiding tot algemeene kennis van den aardboleen volksleesboekHandleiding tot
de beoefening der Nederlandsche taal- en letterkundeHandleiding bij de beoefening der sterrekunde van John F. W. HerschelHandleiding tot
de natuurlyke opvoeding, of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugdHandleiding tot eene algemeene kennis van den aardbol, tot nut
en vergenoegen en ter verheerlijking van den Scheppereen leesboek voor den middelstandHandleiding tot de kennis der nieuwe
geschiedenis voor de kadetten van alle wapenenGrieksche woordenschat, of Handleiding, om, op eene spoedige en gemakkelijke wijze,
eene menigte Grieksche woorden in het geheugen te brengen en te bewarenHandleiding tot den burgerlijken scheepsbouw met 20 platen,
ontworpen ten gevolge van het goedgunstig besluit van Zijne Majesteit den Koning, van den 31 Julij 1837, no. 47Handleiding tot de kennis en
het gebruik der hemel- en aard-globen, bevattende tevens de beschryving van de constructie, en het gebruik van eene geheel nieuwe aardglobe, welke in zich het gebruik der hemel- en aard-globen vereenigtHandleiding tot de beoefening der dierkundeHandleiding bij de
beoefening der Javaansche Taal en Letterkunde, voor de Kadetten van alle wapenen, bestomd voor de dienst in Nederlands
IndiëLetterkundige Leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire AkademieHandleiding voor algemeene, partikuliere en
gemeenschappelijke altijddurende weduwen-, weezen- en zieken-fondsen, gebaseerd op grondslagen en reglementenVolkswagen Jetta,
Golf, GTI: 1993-1999 CabrioIncluding 1. 9L TDI, 2. 0L and 2. 8L VR6: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (A3 Platform) Service
Manual
The Volkswagen Jetta, Golf, GTI: 1993-1999 Cabrio: 1995-2002 Service Manual is a comprehensive and up-to-date source of maintenance
and repair information for Volkswagen "A3" platform models sold in the USA and Canada. Engines covered in this Volkswagen repair manual:
* 1.8L turbo gasoline (code ACC) * 1.9L diesel (codes AAZ, 1Z, AHU) * 2.0L gasoline(code ABA) * 2.8L gasoline (code AAA) Transmissions
covered in this Volkswagen repair manual (removal, installation and external service): * 020 and 021 5-speed transmission * 096 and 01M
4-speed automatic
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