
AMSTERDAMMERS (onder onze belangstellenden) kom naar de opening van de Boekenweek op de 
Tussenmeer! 
 
Ik nodig jullie graag uit bij de opening van de Boekenweek in de beste (en leukste!) boekhandel van 
Nieuw-West: Meck & Holt op de Tussenmeer 46, 1068 GC Amsterdam. 
 

 
 
 
 
 
 
A.A. Hoogteiling, uitgever presenteert die middag 9 april 2022 
tussen 14 en 17 uur de nieuwste AAH-uitgave, Jacques de fatalist 
en zijn meester van Denis Diderot. 
 
Het thema van Boekenweek 2022 is Ode aan de eerste liefde. 
Jacques vertelt zijn meester het verhaal van zijn eerste en enige 
liefde, maar ondertussen...  

 
ER ZIJN VAN DIE BOEKEN, WAARVAN JE WILT DAT DIE ER ALS BOEK ALTIJD ZULLEN ZIJN. 
Jacques de fatalist en zijn meester van Denis Diderot, de klassieker uit 1778, is zo’n boek. Fris alsof 
het gisteren werd geschreven. 
Met deze gedachte vonden vertaler Martin de Haan en Niko Koers van A.A. Hoogteiling, uitgever 
elkaar. 
 

Diderot schreef zijn Jacques een halve eeuw eerder 
dan de grote realistische romans die nog altijd ons 
idee van het genre bepalen. Een ‘antiroman’ kun je 
zijn grap die geen grap is moeilijk noemen, want 
een schrijver kan lastig de draak steken met 
conventies die nog niet bestaan. Toch vervult het 
boek voor de hedendaagse lezer die functie, meer 
nog dan alle twintigste-eeuwse experimentele 
stromingen (zoals de Nouveau Roman) die zich aan 
het realisme wilden onttrekken. 
 
Jacques de fatalist en zijn meester is een even 
hilarische als diepzinnige roman – géén roman dus 
volgens Diderot – die in alles een modernistisch 
schrijfexperiment lijkt, ware het niet dat de 
schrijver in de achttiende eeuw leefde. De knecht 
Jacques vertelt zijn meester het verhaal van zijn 
eerste en enige liefde, maar wordt keer op keer 
onderbroken, zozeer dat Jacques de fatalist en zijn 
meester misschien wel in de eerste plaats een 
verhaal over het vertellen van verhalen is. Maar de 
werkelijke betekenis van het boek ligt in de diepere 
filosofische laag waar Diderots geliefde paradoxen 
van vrije wil en lotsbestemming, het doen van het 
goede, de werkelijke hoofdpersonen zijn. Voor wie 
het zo leest is het boek tijdloos en actueel. 



(Op deze dag van de opening van de Boekenweek gelden speciale prijzen voor alle AAH-boeken)  
(Er is het gangbare Boekenweekgeschenk en -essay. Én er is het Meck en Holt boekgeschenk New 
West Side Stories vijfde jaargang) 
(Boekhandel Meck & Holt, Tussenmeer 46 is makkelijk bereikbaar met tram 17) 
(Gratis parkeren in de garage boven Albert Heijn, L. van Sonsbeeckstraat) 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Niko Koers 
A.A. Hoogteiling, uitgever 
06 2299 3639 
aahoogteiling@kpnmail.nl 
www.aahoogteiling.eu 
 
 
 
De bijoux discrets van A.A. Hoogteiling, uitgever: 
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€12,50                             €18                                        €16,50                                €24,50                                    €24,50 
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