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Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507 over de volmaakte
hoveling en de volmaakte hofdame.
Filosofische fabel waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld in de
levensgeschiedenis van een argeloze jongeman die met de ene rampspoed na
de andere geconfronteerd wordt.
Aan de hand van interviews met de mensen om haar heen wordt het leven
verteld van een jonge Duitse vrouw in de chaos rond het einde van de Tweede
Wereldoorlog.
Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na
Chr.) en eindigend met de val van Constantinopel in 1453.
in 1848 publiceerden de duits joodse filosoof karl marx en de duitse industrieel friedrich engels
het communistisch manifest. het was een kort en krachtig politiek meesterwerk dat geschreven
werd aan de vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote
delenen van europa en de rest van de wereld. zonder twijfel is het een van de meest
besproken, geciteerde, bewonderde, maar ook invloedrijkste teksten van de voorbije eeuw,
naast het communistisch manifest schreven ze ook een groot aantal andere boeken, waarin ze
hun theorien en opvatingen uitwerkten tot een alles omvatende wereld visie: het
kapitalistisme zal als maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen worden door een nieuwe,
zonder onderdrukking en maatschapelijk onrecht schrijft marx waarin de vrije ontwikeling van
ieder de voorwaarden is voor de vrije ontwikeling van allen, ze kondigden onderandere een
onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de proletarirs. geen ander boek
zou zoveel beslissende invloed uitoefenen op de sociale en politieke ontwikelingen van de
opvolgende 150 jaar en niemand kan ontkennen dat het manifest van de communistische partij
een van de zeldzame werken is die een vooraanstaande plaats inneemt in zowel de
wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
A high school textbook presenting the fundamentals of geometry.

Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het
feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw.
Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis
moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd
over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde
kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld
medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn
in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door
mannelijke politici.
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter (1345-1400)
over de levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
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