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AD Open Plantendag = Ontdek en ontmoet Online Bezoek dit jaar onze Online Open Dag vanuit uw bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze leerlingen en docenten. Stel uw vragen. En luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor de toekomst als student op de universiteit? Schrijf je nu in! Hoofdstuk 1 Primaire gegevens. Titel. De titel van het boek is als volgt: Schaaknovelle. Schachnovelle in het
Duits. Het boek is geschreven door Stefan Zweig. Schachnovelle werd voor het eerst gepubliceerd in 1941. Het boek bestaat uit 96 pagina's. De Nederlandse vertaling is geschreven door: Ernst van Altena. Het motto in het boek is niet het motto. Titelverklaring. De plaats waar de personages in dit boek samenkomen is rond het schaakbord. Schaakgrootmeester Czentrovitz en een oude man die schaak
leerde van het niet gek hoeven te worden en daarom de wereldkampioen moeten kunnen verslaan. Hoofdstuk 2 Inhoud. Samenvatting. Schaakgrootmeester Czentrovic sluit zich aan bij de oceaanstomer. Een van zijn medepassagiers herkent hem. Hij vertelt iets over Czentrovic's levensgeschiedenis aan zijn vriend. Czentrovic blijkt geen groot genie te zijn. Hij mag dan een schaakmeester zijn, maar dat is
ook het enige wat hij echt goed deed. Toen hij jong was, kon hij alleen maar naar school komen. Hij was geen genie, net als andere schaakgrootmeesters die soms genieën in andere gebieden. De pastoor die hem ooit leerde wegbelen toen hij een schaakspel speelde met zijn vriend, dus de jonge Czentrovic zat achter het schaakbord. Toen de vader terugkwam, had de jongen het feest met succes
afgesloten. Mijn vader kon zijn ogen niet geloven. Na het winnen van nog een paar wedstrijden, nam hij hem mee naar een naburig dorp waar er een schaakclub met veel spelers. Hij liet de jonge Czentrovic spelen en hij slaagde erin om alles te winnen, behalve een wedstrijd. Leden van de Schaakvereniging waren het erover eens dat de jongen een groot talent heeft en dat er een goede schaakopleiding
moet komen. Czentrovic speelde het spel na de wedstrijd en zelden of nooit verloren het spel. Hij werd onlangs gekroond tot wereldkampioen en had verschillende grootmeesters verslagen en had vele grote toernooien gewonnen. En nu zat hij op een schip, dat hem van New York naar Buenos Aires vervoerde. Vrienden hadden een plan bedacht om zijn aandacht te trekken en hem te verleiden in een
schaakspel. Ze bespraken het in de rookruimte van de cafetaria en ze vonden al snel steun onder de passagiers. Czentrovic was geneigd om het spel tegen hen te spelen, maar hij deed het slechts tegen een kostprijs van 250 gulden per spel. Passagiers overeengekomen en de tijd was vastgepind voor de partij. Czentrovic kwam op zijn gemak op de dag van de wedstrijd. Hij ging zitten en na een half uur
werden ze geslagen. Mc Connor, de fanatieke schaker die zich bij hen had aangesloten, voelde zich gedwongen om wraak te nemen. het bleek te gaan in dezelfde richting als de vorige partij tot een oudere man de rookruimte binnenkwam. Hij was in staat om alle bewegingen van Czentrovic te voorspellen en hielp de passagier. Op die manier slaagden ze er nog steeds in om een gelijkspel te maken. Een
gesprek met een man toonde aan dat hij had geleerd schaken in een zeer neorthodoxe manier. Hij werd opgepikt door de nazi's, en ze stopten hem in een hotel. Ze lieten hem maanden lang alleen in zijn kamer en schakelden hem alleen uit als hij ondervraagd moest worden. Eens moest hij in de gang wachten op ondervraging. Hij zag een nazijas hangen. Hij zag iets uit zijn jaszak steken. Het was een
klein boek. Na veel moeite, slaagde hij erin om het te stelen. Hij is helemaal opgewonden om te boeken. Dat hoopte hij voor die maanden. Terug in zijn kamer, in zijn frustratie, leerde hij dat het geen echt boek was. Dit is een boekje met schaakzetten van schaakspellen. Eerst weet hij niet wat hij ermee aan moet. Later zal hij alle kanten van het boek opnieuw introduceren. Maar na verloop van tijd is de
hand weg. Dan begint hij tegen zichzelf te schaken. Dit is erg moeilijk omdat hij zijn hersenen in twee delen moet verdelen, een zwarte en een witte. Na verloop van tijd stopt hij met gratis schaken. Hij eet niet eens meer. Er is een dokter in het ziekenhuis die hem daar wil houden tot de oorlog voorbij is. De dokter waarschuwt hem om voorzichtig mee te zijn. Voor obsessies zoals zijn schaken zal altijd
slapend blijven onder de oppervlakte. Na zijn vrijlating speelde hij nooit meer schaak. Hem wordt gevraagd of hij iets kon voelen om een schaakspel tegen Czentrovic te spelen. Hij wil wel, maar hij wil zeker weten dat hij niet meer als kant speelt. Anders zou hij terug kunnen keren naar zijn oude gewoonte. Op de middag van schaakspelen staart iedereen ongeduldig. De senior gentleman neemt zijn plaats
in. Czentrovic is ook een leuke tijd deze keer. Het feest begint en de oude man is op de goede weg. Czentrovic begint steeds meer tijd te nemen om na te denken over zijn bewegingen. De oude man wordt hier steeds enthousiaster over en drinkt grote hoeveelheden water. Hij weet hoe hij dit spel moet winnen. Na 20 zetten is het een wiskundige. Czentrovic daagt hem uit naar een nieuwe kant. Hij
accepteert de uitdaging. Na een paar zetten, Czentrovic opnieuw gebruikt de hele tijd toegestaan om na te denken over zijn volgende stap. De oude man begint te ijsberen en drinkt meer water. Het lijkt erop dat hij helemaal niet betrokken is bij het schaakspel dat voor hem staat. Hij speelt waarschijnlijk weer tegen zichzelf. We bellen hem tot de orde. Hij verontschuldigt zich bij Czentrovic en maakt een
rustige uitgang. Hij was bijna teruggevallen in zijn oude gewoonte en was er net in geslaagd om zich over te geven aan zijn verslaving. Thema thema deze novelle is psychisch van de oude man in het hotel, die hij heeft weten te overwinnen door middel van een schaakspel. Personen. De hoofdpersonen van het boek zijn Czentrovic en de oude man. Czentrovic schaakgrootmeester en wereldkampioen die
al vele wedstrijden heeft gewonnen. Hij is een stoïcijnse man die opvalt in geen ander gebied dan schaken, dus hij is een beetje een buitenstaander in de schaakwereld. De oude man behandelt het met veel, maar in zeer verschillende gebieden. Hij overleefde de oorlog door schaakkop te spelen. Sterker nog, hij duwde zo ver dat hij er bijna aan stierf. Narrator Story wordt chronologisch verteld door de
verteller (first-person singule). Het verhaal springt niet af en toe terug in de tijd. Tijd en ruimte. Het verhaal speelt zich af op een oceaanstomer op weg naar Buenos Aires. In een flashback naar Czentrovic speelt het verhaal zich af in het dorpscafé van Czentrovic en het naburige dorp. Terugkijkend op de tijd die de oude man doorbracht met de nazi's, vindt alles plaats in de verhoorkamer en in de
hotelkamer die ze hem daar hadden gegeven. Stijl. Taal is soms moeilijk, maar over het algemeen was het boek gemakkelijk te volgen. Als het gebruik van taal moeilijk was, waren het veel complexe woorden en zeer lange zinnen. Ik denk dat de relatie tussen dialoog en beschrijvingen precies goed was. Ik heb een goed idee van wat er aan de hand is. Ik denk dat de taal was goed geschikt voor de
personages en onderwerp, omdat het werd verteld door de verteller, en dus kwam alles goed over. Hoofdstuk 3 Oordeel. Arrest. Ik denk dat dit een heel goed boek was. De lay-out van het boek bestaat uit goede stukken. 1: De wereldkampioen schaken. 2: op DR B, 3: De schaakwedstrijd tussen Czentrovic en Dr. B. Spanningsgebouw was ook erg goed, ik wilde altijd blijven lezen, en ik las het boek met
plezier. Daarnaast hou ik van het spannende verhaal, en ik hou ervan als je het verhaal door de ogen van de verteller zien, de verteller geeft een goed idee van alle gebeurtenissen. Wer liest im heurigen Europa ne Stefan Zweig? Auteur: Iris Himmlmayr (1991). Himmlmayr werd geboren in Zell am See, Oostenrijk, en studeerde Germanistics in Wenen. Tijdens haar leven waren de boeken van Stefan Zweig
al in vele talen vertaald en in grote delen van de wereld gelezen. Zweig gaf zijn moed in ballingschap op, omdat hij tegelijk met zijn thuisland in Europa ook de maatschappij zag die het meest in zijn hart zat die hij het beste kende. En toch zijn ze er nog steeds, Europese lezers en lezers die snel duidelijk worden wanneer je met het onderwerp omgaat. Omdat deze tekst gaat over gewone lezers en lezers,
dus het gaat over degenen die Zweig wilde heel graag de hand reiken, we gaan even verhuizen om iemand te beginnen die net ergens de naam Stefan Zweig heeft gehoord en nu meer over hem wil weten. Als hij hem opzoekt op Wikipedia, zal hij waarschijnlijk een schrijver vinden. In de persoon van Stefan Zweig zijn er bijdragen in 57 talen. Europeanen kunnen leren in elke Europese taal behalve Engels,
uit Bretoon, Catalaans, Frans, Fries, Keltisch, Alemannian, Octian, Latijn, Esperanto en ido naar gewoon Engels. Echter, ze zijn echt geïnteresseerd in het kopen van een boek - hoe ziet de Europese boekenmarkt eruit in de 21e eeuw? Onze speurder zal zeker waar voor uw geld in Frankrijk. Stefan Zweig had een bijzondere relatie met Frankrijk, zoals blijkt uit zijn verklaring: Ik hou van Frankrijk als tweede
land. Zweig had en heeft nog steeds veel lezers in Frankrijk. De best verkochte boeken zijn Die Welt von Gestern en Die Schachnovelle. In Jaten leidden 2008 en 2009 tot nieuwe vertalingen van Widerstand der Wirklichkeit en Kara er es? Een echte Zweig renaissance. Hoewel deze romans waren lang bekend in de Duitse taal regio, in Frankrijk waren ze beroemd gepopulariseerd als een ontdekking. In
2011 verscheen het eerste e-book van Stefan Zweig. Als erkenning van het werk van de schrijver registreerde gallimard hem in de prestigieuze Bibliotheek Pléiade, waar in 2013 twee links naar een groot deel van Zweigs werk werden gepubliceerd. In Engeland waren sommige werken lange tijd beschikbaar. Pas in 1997 begon Poesjkin Press met het publiceren van Zweigs werk, de eerste die werd
uitgegeven door Die Schachnovelle, gevolgd door andere romans en Casanova. In 2009 werden vier nieuwe boeken gepubliceerd als antwoord op de Franse markt, met uitzondering van Widerstand der Wirklichkeit, twee romanscollecties en Die Welt von Gestern. De grootste sukses op Puskin Press was de roman Ungeduld des Herzens, die verscheen in een nieuwe vertaling van Anthea Bell in 2010.
Het feit dat de Britse bijzondere waarde van Zweig als verhalende en schrijver getuigt van het feit dat de eerste vertaling in het Engels van Zweigs' onvoltooide roman Rausch der Verwandlung, die in 2009 in een soort boek verscheen, een lange tijd grote sukses uit de Zweig-editie van Engeland was. Filmrechten werden toegekend, en vele recensies van de roman en zweig persoon verscheen. Na deze
roman, Schachnovelle, die ook is verschenen in Penguin Books, is de meest suksesful vertaling in het Verenigd Koninkrijk, het is zelfs beschikbaar als een e-boek. Het is verrassend om op te merken dat Sternstunden der Menschheit niet is vrijgegeven voor een lange tijd. In Spanje is alles anders. Widerstand der Wirklichkeit en Rausch der Verwandlung (uitgegeven door Editorial Crema) vond geen
resonantie die zij in Frankrijk en Engeland ontvingen. In Spanje zijn veel voorkomende namen (Sternstunden der Menschheit, Die Welt von Gestern, Brief einer Unbekannten, VierundzwanzigEn aus dem Leben einer Frau en Schachnovelle) verre van de bekendste. Twaalf werken worden vertaald in het Catalaans en twee romans kunnen worden gelezen in het Baskisch (Euskera). In Italië is widerstand der
Wirklichkeit nog niet verschenen. Het is verrassend dat sinds 2000 tien verschillende uitgevers in Italië het werk van Zweig hebben gesplitst. Vooral de verhalende Zweig heeft hier liefgehad, het meest suksesful boek in de afgelopen jaren is Korte einer Unbekannten, die verscheen met Mondadori. Romans nemen niet zo'n belangrijke plaats in als bijvoorbeeld in Groot-Brittannië; Rausch der Verwandlung
verscheen voor het eerst in het Italiaans in 2011. In Griekenland zijn de afgelopen jaren enkele werken van Zweig gepubliceerd, maar alleen in kleine oplages. Die Schachnovelle en bundel met Die Unsichtbare Sammlung en Buchmendel waren de meest suksesvol. Biografische romans zijn nu grotendeels uitverkocht, Rausch der Verwandlung bereidt zich voor. Stefan Zweig is erg populair in Hongarije,
vooral in zijn historische biografieën en zijn essays, Die Welt von Gestern en zijn romans Ungeduld der Herzens, Rausch der Verwandlung en Clarissa. Deze interesse is gemakkelijk te begrijpen als u gelooft dat Hongarije deel uitmaakte van de wereld van gisteren. Er zijn natuurlijk veel andere landen en talen in Europa waar een deel van zweig's werk kan worden gekocht. Hoeveel van hen zijn alleen te
zien aan een eenvoudige lijst van landen waar het werk van Stefan Zweig in de afgelopen tien jaar is gepubliceerd: Albanië, Bulgarije, Denemarken, Estland, de Faeröer, Nederland, IJsland, Kroatië, Letland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Zweden, Tsjechië en Oekraïne. Het vaakst verscheen in deze landen de nieuwe inzamelingen en de individuele uitgaven, lichtjes minder Die Welt von Gestern en
biografisch onderzoek. In Rusland werd in 2009/2010 een uitgave gepubliceerd met bijna alle hints van Zweig, en niet alleen veel romans, romans en biografische werken verschenen de afgelopen jaren in Turkije, maar ook essays en correspondentie. Na deze Europese tour blijft een witte plaats: Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Natuurlijk zijn alle werken hier al lang gepubliceerd, nieuwe vertalingen
kunnen de boekenmarkt niet stimuleren en de correspondentie, die in het klein is bewerkt, is gericht op een beperkt publiek. Zweig's meest gelezen, best beoordeelde en meest gedrukte werk in de Duitstalige regio is Die Schachnovelle. Deze novelle is al verkrijgbaar in verschillende edities van S. Fischer en Fischer Taschenbuch Verlag. Als het recht in 2013, 70 jaar na de dood van Stephen Zweig, het
bisdom, Suhrkamp, DTV, Insel en Reclam verliep Op. Uit de selectie van deze uitgevers blijkt duidelijk dat Zweig vooral wordt gelezen als Duits prozaschrijver; zijn toneelstukken, essays en zijn lyriek zijn grotendeels onbekend. Dit beeld wordt bevestigd door een kleine online enquête die ik doe: Die Schachnovelle is het best bekend, gevolgd door Sternstunden der Menschheit op enige afstand. De meest
gelezen is Die Schachnovelle, misschien ook omdat het een school lezing, gevolgd door Die Welt von Gestern, Angst en Sternstunden. Waarom trekt Stefan Zweig tegenwoordig zoveel mensen aan in zoveel verschillende landen? Recensies, artikelen, blogs, boekomslagen en promotieteksten verbeelden Zweig als een psychologisch vaardige schrijver die (volgens een Italiaans artikel) vrouwen als geen
ander begrijpt wiens verhalen fascinerend en gemakkelijk te begrijpen zijn. Gisteren werd hij vaak beschouwd als een vertegenwoordiger van de Habsburgse wereld en een grote vertegenwoordiger van humane en Europese. Interesse in uw persoon is ook duidelijk in verschillende biografieën. De biografie werd nu vertaald in het Engels, Spaans en Hongaars, en in veel landen werden de biografieën
gepubliceerd. Zweig's leven en werk, vooral in de laatste jaren van zijn leven, zijn aangepast aan de bijgewerkte vorm van theater en televisie. Zo werd in de zomer van 2012 een bewerking van het Theater Ungeduld des Herzens in Reichen.Die Schweigsame Frau, waarvoor Zweig libretto schreef, getoond in Chemnitz, en in Engeland en Frankrijk was de première, die zweigs leven in de laatste jaren
afbeeldde. In 2013 werd de opera Die Schachnovelle opgevoerd in Kiel. Zweig's schrijfstijl wordt niet zelden bekritiseerd in het Duitstalige veld, en voor veel jonge lezers ongewone wendingen kan een belemmering voor het lezen plezier. Nieuwe vertalingen zijn een goede gelegenheid om het werk van Zweig te moderniseren. Want een goede vertaling betekent zeker het herschrijven en hersluiten van een
andere taal, en dit is welkom als een nieuw perspectief op Zweig's werk. Wij willen immers dat hij in zijn thuisland Europa veel blijft lezen. Vertaling Dirk Jansen Jansen
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