
Verschuyl, Everwijn. - Architect. - Geb. te Amsterdam
29 Augustus 1871. - Vader: Pieter Jan Verschuvl <^eb
11 Mei 1836, overl. 1893, in leven Procuratie-houder van
het Baiikierskantoor Hope & Co te Amsterdam; Moeder:

J ohanna Eli-
sabeth Levert,
geb. 19 Sept.
1838. Op 10
Mei 1901 trad
V. te Amster-
dam in het hu-
welijk met
E. J. G. van
Dom melen, geb.
23 Dec. 1879 te
Amsterdam. Na
dit huwelijk
vestigde h ij zich
te Hilversum. -
Kinderen: Pie-
ter Jan,geb. 14
Augustus 1902
te Hilversum,
architect en
compagnon van
zijn vader;
Everwijn, geb.
12 September
1903, chirurg

i te Delft; Jan,
geb. 21 Dec.

1908, ingenieur te Parijs bij de Firma Hobart, een filiaal
van dezelfde fabriek in Troy-Amerika; Johan Bertus, geb.
16 April, 1913, ingenieur bij de Automobiel onderdeelen-
fabriek de Clark's Equipmcnt Co te Buchanan, Amerika. -
V. doorliep de Lagere School en de H.B.S. 5-j.c. te Am-
sterdam. Daarna genoot hij gedurende 6 maanden prac-



tisch onderricht in het tünmervak, terwijl hij 's avonds
privé-teekenlessen volgde. - Hij werd in 1890 als volon-
tair aangesteld op het architectenkantoor J. F. Klink -
hamer te Amsterdam en in 1891 vertrok hij als opzichter-
teekenaar naar Dordrecht, alwaar hij onder directie van
architect A. L. van Gendttwee jaren aan een grooten villa-
bouw werkte. — In Amsterdam teruggekeerd werd hij ge-
plaatst als opzichter-teekenaar op het architecten-bureau
van C. B. Posthumus Meyes. Ook hier kreeg hij weldra de
leiding van een verbouwing op zich, nl. de Verbouw van
het Studenten Tehuis te Amsterdam. - Te Heemstede
was hij opzichter bij de verbouwing van het Gesticht voor
vallende ziekten en daarna opzichter bij de verbouwing
van een landhuis te Hilversum en van het Landhuis Gooi-
land te 's-Graveland. In 1896 nam hij ontslag bij deze
firma en vertrok voor een studiereis naar het buitenland.
Op deze reis bezocht V. België, Noord-Frankrijk, Parijs,
Marseille, de Biviera, Genua, Pisa, Florence, Rome, Na-
pels, Capri, Milaan, Venetië, Zwitserland en Duitschland.
- Teruggekeerd in ons land, vestigde hij zich als architect
te Amsterdam. In opdracht van het Bureau Schill en
Haverkamp, maakte hij de teekeningen voor de gebouwen
der Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1898, alwaar hij
ook eenige maanden verbleef voor de uitvoering van dit
werk. V. werd daarna aangesteld als architect bij de firma
van Wijngaarden en Co. te Weesp, speciaal voor den bouw
van houten villa's. Op dit gebied is door hem veel werk
geleverd. — In 1901 kreeg hij de opdracht voor den bouw
van een groot landhuis te Hilversum, waartoe hij ontslag
nam bij de firma van Wijngaarden & Co. Van dien tijd af
is V. te Hilversum als particulier architect gevestigd. -
Zijn voornaamste bouwwerken zijn: Talrijke landhuizen
in Hilversum, Eindhoven, Aerdenhout enz.; arbeiders-
woningbouw te Hilversum en te Nijmegen; herstellings-
oorden en kinderhuizen voor de Ver. voor Spoorwegperso-
neel te Nijmegen en te Vorden, voor de Ver. bevordering
der Gezondheid in de Grafische Vakken te Zeist; over-
dekte Zweminrichting te Hilversum; kantoorgebouw
firma Lindeteves te Amsterdam; in Hampstead Heath bij
Londen werd hem de verbouwing en geheele inrichting
van een landhuis toevertrouwd, terwijl hij verschillende
groote ontwerpen maakte voor kantoorgebouwen op ver-
schillende plaatsen in Ned. Indië voor de firma Lindeteves
aldaar en voor een hospitaal bij Medan voor de Deli
Batavia Maatschappij. - V. is Lid van den Bond van
Nederlandsche Architecten (B.N.A.), en was gedurende
vele jaren penningmeester van het hoofdbestuur en voor-
zitter van de Afdeeling Hilversum. - Hij was één der eer-
ste automobilisten in ons land en is nog heden een groot
liefhebber van deze sport. - Tevens beoefent hij zelf
gaarne muziek. - Burgemeester Schooklaan 11, Hilversum.


