Helpt u mee een fantasievol
reisverhaal uit 1714 eindelijk in
het Nederlands uit te geven?

Simon Tyssot de Patot

Om zijn revolutionaire denkbeelden ontslagen
als professor aan het Athenaeum Illustre (waaraan hij 28 jaar was verbonden) en uit Deventer
verbannen. Enige jaren later stierf hij in IJsselsteijn. Met uw steun willen we een vergeten
prachtboek uit de vroege Verlichting van Tyssot
de Patot uitgeven. Eerherstel voor deze Deventenaar en auteur van een fantastisch boek

Steun het Deventer
project om een boek van
Simon Tyssot de Patot
(1655 - 1738) uit te geven.
‘Reizen en avonturen van
Jacques Massé’
In dit boek beschrijft de auteur de fantasierijke wereldreis van Jacques Massé. Jacques
verkent andere culturen en verbaast zich over
wat hij aantreft. Tegelijkertijd houdt hij zijn
Europese lezers een spiegel voor. Het boek is
van bijzondere betekenis als één van de eerste
boeken waarin de Verlichtingsidealen zo
duidelijk vertolkt worden. Gedachten die hem
noodlottig werden.
Een ander boek van hem was inspiratiebron
voor Jules Verne. Boeken van Tyssot de Patot
zijn uitgegeven in het Engels, Duits en Frans.
In die laatste taal verscheen nog onlangs een
herdruk.

Anderen over Simon Tyssot de Patot
James van Lidth de Jeude, oud-burgemeester Deventer:
“Uit de herdrukken in het Frans en de vertalingen in
het Duits en Engels blijkt hoe belangrijk dit werk
van deze Deventer hoogleraar is. Hoog tijd voor een
Nederlandse vertaling.”.
Dick Metselaar, voorzitter Humanistisch Verbond
Deventer: “In kleine kring wordt het werk van Tyssot
de Patot zeer gewaardeerd. Een Nederlandstalige
uitgave maakt zijn denkbeelden toegankelijk voor een
breed publiek”.
Clemens Hogenstijn, stadshistoricus van Deventer:
‘Tyssot maakt deel uit van het intellectuele erfgoed van
Deventer. Zijn boek maakt het beeld van onze stad
completer’.
Jonathan Israel: historicus en schrijver standaardwerken over de Verlichting: “Tyssot de Patot was één van
de belangrijkste schrijvers uit de vroege Verlichting,
ook door zijn Spinozistische opvatingen”.

Hoe kunt u steunen?
Door een bedrag over te maken op rekening
NL44 RABO 0129 8449 18
van Stichting Cusanus (ANBI-status) te
Deventer o.v.v.: Boek Tyssot en uw adres.

Elk bedrag is welkom!
Maakt u tot 25 euro over, dan ontvangt u van ons
de humanistische stadswandeling Deventer én de
uitnodiging van de boekpresentatie.
Bij een gift van 25 - 50 euro ontvangt u de stadswandeling, de uitnodiging en worden onder de
gevers vijf boeken verloot
Bij 50 euro of meer: de stadswandeling, de uitnodiging én een exemplaar van het boek.
MOGEN WE OP U REKENEN ?

