
Verschure, Petrus Josephus Maria. - Geb. 25 Febr. 1861
te Tilburg, ovcrl. 18 Febr. 1938 te Amsterdam. - Zijn
Vader Adrianus Joharmes Verschure, geb. 18 Aug. 1827 te
Waspik was Notaris te Tilburg en geh. met Catherina
Josepha Verhulst, geb. 20 Nov. 1833 te 's-Hertogen-
bosch. - Uit zijn eerste huw. met Johanna Carolina van Pelt
worden een dochter en een zoon geb., uit zijn tweede huwe-
lijk m. Geertruida Johanna Maria Roei twee zoons en een
dochter. - V. ontving te Roermond lager en middel-



baar onderwijs,
kwam daarna
ten kantore van
de fa. Verhulst-
Verschure te

's-Hertogen-
bosch en trad
in 1878 in dienst
bij zijn ooms, de
fa. John's M.
Verschure & Zn.
Margarine fa-
brieken te Rot-
terdam. In 1887
verhuisde hij
naar Amster-
dam, waar hij
zijn werkkring
bij de binnen-
vaart vond en
behield. Onder
den naam Ver-
schure & Co.
zette hij het
door hem over-
genomen bedrijf
van de fa. Kievits voort, waartoe reeds sinds 1872 een
nachtdienst op Rotterdam behoorde en waaraan naderhand
tal van andere verbindingen en diensten op de Zuiderzee
werden toegevoegd. Thans zijn er binnenscheepvaart-
diensten op Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen, Schie-
dam, Zwolle, Kampen, Deventer, Zutfen, Lemmer en vele
andere plaatsen. Tevens maakte hij deel uit van de directie
der in 1912 opgerichte scheepswerf en Machinefabriek Ver-
schure & Co. aan den Overkant van het IJ. De machtige
onderneming, welke hij van een klein bedrijf heeft weten
te maken, legt getuigenis af van het feit, dat V. zich in de
loop der jaren met hart en ziel aan zijn werk heeft gewijd.
- Ook op politiek terrein heeft hij van zich doen spreken;
hij was lid van den partijraad van de R.K.S.P., van den
Gemeenteraad van Amsterdam, lid der Prov. St. en lid der
Gedep. St. van Noord-Holland. Bovendien was hij lid van
de Staatscommissie-Patijn voor het Vervoervraagstuk, lid
der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam,
voorz. der Vereen, tot Behartiging van Stoomvaartbelan-
gen in Nederland, penningm. der E.N.T.O.S., bestuurslid
A.N.V.V., lid van den Raad van Toezicht op de Rijksver-
zekeringsbank, comm. der Amst. Rijtuig Mij. en bestuurs-
lid der Onderlinge Risico Vereen. - De regeering erkende
zijn vele verdiensten door hem in 1926 te benoemen tot
officier in de orde van Oranje-Nassau. — In het Katholieke
leven vervulde hij de functie van ponningm. der Amst.
Vereen, voor R.K. Vac. Kol. en was hij bestuurslid en
mede-oprichter van de R.K. Schoolvereen. en de Peeters-
school. - In het buitenland woonde hij enkele congressen
op scheepvaartgebied bij. Zijn belangstelling gold niet
enkel de scheepvaart en industrie, maar ook op charitatief
gebied was hij met toewijding werkzaam. Daarnaast gold
zijn groote liefde Amsterdam, de stad met haar musea vol
prachtige oude kunst, haar grachten en oude binnenstad
vol druk rumoer, haar indrukwekkende historie en grooten
dichter Vondel. Menigeen heeft door hem de schoonheid
van Amsterdam leeren zien.


