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Over de auteur

Peter Paul Hattinga Verschure heeft in en om 

Deventer en plein air tekeningen gemaakt. 

Zo ontstond een omvangrijk hedendaags 

beelddocument over de stad. Er bestaan in 

totaal enkele honderden tekeningen, prenten 

en schilderijen van zijn hand die betrekking 

hebben op Deventer. Een groot aantal daar-

van is nu bijeengebracht in Zie de Stad.

U kunt zich tot 27 februari 2019 aanmel-

den voor de tentoonstelling en de boek-

presentatie bij WalburgPers: 

publiciteit@walburgpers.nl

Na afloop van de boekpresentatie is er 

gelegenheid om het boek door de auteur 

te laten signeren.

B ISBN 9789462493513 

Boekhandel Praamstra, Architectuurcentrum Rondeel en Uitgeverij Walburg Pers hebben 
het genoegen u uit te nodigen voor de opening van de tentoonstelling en de presentatie 
van het boek Zie de stad. Deventer in tekeningen van Peter Paul Hattinga Verschure. 
Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 1 maart 2019 om 16.00 uur en 
start bij Architecuurcentrum Rondeel Assenstraat 14 te Deventer waar de tentoonstelling 
zal worden geopend. Deze tentoonstelling is te zien tot en met 19 april 2019. Vervolgens 
zal de boekpresentatie plaatsvinden in boekhandel Praamstra, Keizerstraat 2 te Deventer.

Zie de stad is een kijkboek dat gaat over zien. Het 

schetst het beeld van het eeuwenoude Deventer 

in inkt en verf, in lijn en kleur, in lichte en donkere 

tinten. Ruim tweehonderd tekeningen en etsen 

portretteren de stad in al haar stemmingen en hu-

meuren en nemen u mee langs de meest markante 

gebouwen en schemerigste hoekjes, over industrie-

terreinen en boerenakkers. Maar meer nog dan dat 

wordt u rondgeleid door de tijd, door binnenwerel-

den van uw geheugen, fantasie en herinneringen. 

De tekeningen vertellen verhalen zonder woorden. 

Die vult de kijker zelf wel in. 

Zie de stad
Deventer in tekeningen

Peter Paul Hattinga Verschure
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Programma
16:00  Ontvangst met koffie en thee in het Rondeel, opening tentoonstelling.

16:45  Wandelen naar Praamstra, via de Brink.

17:00  Ontvangst bij Praamstra.

17:10  Presentatie boek Zie de stad, en overhandiging van de eerste exemplaren aan Hein te Riele,

 directeur VVV Deventer, en aan Matthijs Hattinga Verschure.

17:30  Feestelijke borrel en signeertafel.

18:30  Afsluiting.
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Locatie tentoonstelling
Architectuurcentrum Rondeel, Assenstraat 14, 7411 JT Deventer. www.rondeeldeventer.nl

Locatie boekpresentatie
Boekhandel Praamstra, Keizerstraat 2, 7411 HG Deventer. www.boekhandelpraamstra.nl

Openbaar vervoer
Architectuurcentrum Rondeel ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand vanaf station Deventer. 

Boekhandel Praamstra ligt op ongeveer vijf minuten loopafstand vanaf station Deventer.

Eigen vervoer 

Parkeren kan bij de Boreelkazerne, Centrumgarage, 

Parkeergarage Brink of het Stationsplein.


