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Ten Geleide

Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de Kort (1909-1993)
De Kort werd geboren te Tilburg. Na een afgebroken opleiding aan de kweekschool voor frater-onderwijzers, behaalde hij
de MO-akte boekhouden en werkte enige tijd in Turnhout en Tilburg als boekhouder. In Leuven studeerde hij politieke en
sociale wetenschappen en Thomistische wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1940 op het proefschrift De
arbeidsbemiddeling in Nederland. Verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften. Hij was juridisch adviseur van
de RK Politiebond St. Michael en van 1941 tot 1944 directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Tilburg. Op advies
van kardinaal De Jong bleef hij in functie vanwege zijn contacten met de illegaliteit, die hem in staat stelden velen voor de
‘Arbeidseinsatz’ te behoeden. In 1944 moest hij echter onderduiken.
Na de bevrijding van het zuiden werd hij bij het Rijksarbeidsbureau directeur-inspecteur voor zuidelijk Nederland. Na
vertrouwensman te zijn geweest voor de zuivering van gemeentepersoneel werd hij in 1945 lid van de Tweede Kamer; hij
was van 1961 tot 1963 fractievoorzitter als opvolger van Romme. Hij was de fractiespecialist op het terrein van sociale
zaken. In 1966, na de ‘Nacht van Schmelzer’, verliet hij de kamer. In de jaren ’50 was hij ook lid van de Provinciale
Staten van Noord-Brabant en van 1960 tot 1974 burgemeester van Nieuw-Ginneken. Deze regionale functies lagen hem
beter dan de landelijke politiek. Daarnaast had hij nog functies als lid van de SER, voorzitter van de Ziekenfondsraad en
van het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen.
Hij overleed in 1993 op de camping van zijn zoon in Zuid-Frankrijk.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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0.Beeld en geluid.
Bevat 7 stukken
1-2.Stukken betreffende de studies Thomistische wijsbegeerte, gevolgd aan de
Katholieke Universiteit (KU) te Leuven (België), en Sociale wijsbegeerte en logica,
gevolgd aan de Rooms-Katholieke Leergangen te Tilburg. [1932-1933, 1935-1936,
1942, 1956]
Bevat 2 stukken
1.[1932-1933]
2.1935-1936, 1942, 1956
3.Stukken betreffende [de studies Sociale en politieke wetenschappen en
Thomistische wijsbegeerte, gevolgd aan de KU te Leuven]. 1923, 1933-1939, z.j.
4.Stukken betreffende onderwerpen voor een cursus, bestemd voor de School voor
Sociale Bedrijfsleiding en Gezinsverzorging, gedeeltelijk samengesteld door De
Kort. z.j.
5.Open nummer.
6.Stukken betreffende een cursus Sociologie, gedeeltelijk samengesteld door De
Kort. 1940, z.j.
7.Stukken betreffende een cursus Sociale wetgeving, gedeeltelijk samengesteld door
De Kort, bestemd voor de Diocesane Kaderschool van de Katholieke
Middenstandsbond in het bisdom 's-Hertogenbosch. 1952-1953
8-9.Stukken betreffende een discussie over en de besluitvorming inzake de Algemene
Kinderbijslagwet (AKW). 1946-1948, 1950-1963, z.j.
Bevat 2 stukken
8.1946-1948, 1950-1960
9.1961-1963, z.j.
10.Stukken betreffende een discussie over en de besluitvorming inzake de Gezinsraad
en de gevoerde gezinspolitiek. 1949-1953, 1955, 1957, z.j.
11.Stukken betreffende een discussie over en de vaststelling van de Algemene
Weduwen- en Wezenverzekeringswet (AWW). 1954-1956, 1958-1959, z.j.
12.Stukken betreffende een discussie over en de besluitvorming inzake de Algemene
Ouderdomswet (AOW). 1950-1951, 1953-1959, 1961-1964, z.j.
13.Stukken betreffende een discussie over (de Wet op) de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de herziening van de
Invaliditeitsverzekering. 1957-1961, z.j.
14.Stukken betreffende een discussie over en de financiering van de
beroepskeuzevoorlichting. 1943, 1948-1953, 1957, z.j.
15.Stukken betreffende een wijziging van de bepalingen inzake loongrenzen van de
sociale verzekeringen. 1952-1953, 1956-1960, z.j.
16.Lesmateriaal betreffende de cursus Maatschappijleer en de sociale encyclieken,
samengesteld door De Kort, bestemd voor het kader van de Rooms-Katholieke
Staatspartij, afdeling Oisterwijk. 1937-1938
17.Stukken betreffende het beleid van de Katholieke Volkspartij (KVP) ten aanzien van
diverse maatschappelijke en politieke vraagstukken. 1942, 1948, 1950-1956,
1958-1959, 1962, z.j.
18-19.Verhandelingen over diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken,
gedeeltelijk opgesteld door De Kort. 1938-1939, 1953-1957,1963, z.j.
Bevat 2 stukken
18.1938-1939, z.j 1938-1939, z.j.
19.1953-1957, 1963, z.j 1953-1957, 1963, z.j.
20-21.Open nummers.
22.Reglementen en programma's van de KVP. 1951, 1954-1955, z.j.
23-24.Stukken betreffende de houding van de KVP ten aanzien van het katholicisme en
het humanisme. 1937, 1945-1946, 1949-1956, 1958-1961, z.j.
Bevat 2 stukken
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23.1937, 1945-1946, 1949-1956
24.1958-1961, z.j.
25.Teksten van toespraken naar aanleiding van het afscheid of overlijden van
Nederlandse politici. 1961-1963
26.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1960-1963
27.Verkiezings- en werkprogramma's van diverse politieke partijen. 1962-1963
28.Teksten van toespraken betreffende onderwerpen van politieke en sociaaleconomische aard, merendeels opgemaakt door De Kort. 1962-1963, z.j.
29.Stukken betreffende onderwerpen van politiek-maatschappelijke aard. 1953, 1958,
1961-1963, z.j.
30.Stukken betreffende de Wet op de Corporatieve Kamer en de commissie
Bedrijfsvrede. 1944-1945, 1948, z.j.
31.Correspondentie tussen mr. G.A.A.M. Boot, algemeen voorzitter van de Algemene
Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA), en prof.dr. C.P.M. Romme,
voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de KVP. 1956
32.Stukken betreffende verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1963
33.Stukken betreffende diverse sociaal-economische, maatschappelijke en politieke
onderwerpen. 1956, 1960-1963, z.j.
34.Stukken betreffende de wrijving tussen de ARKA en de KVP over een door de ARKA
gehouden looncongres in 1961. 1961-1962
35-45.Stukken betreffende onderwerpen behorende tot de beleidsvelden van ministeries,
opgesteld door diverse personen en instanties. 1951-1954, 1956, 1959-1963,
1965-1966, z.j.
Bevat 11 stukken
35.Ministeries van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken. 1959-1960, 1962-1963
36.Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1953-19545, 1956, 1960-1963, z.j.
37.Ministerie van Defensie. 1963, z.j.
38.Ministerie van Economische Zaken. 1954, 1962-1963, 1965, z.j.
39.Ministerie van Financiën. 1961-1963, z.j.
40.Ministeries van Justitie en van Maatschappelijk Werk. 1963, z.j.
41.Ministerie van Landbouw en Visserij. 1962-1963, z.j.
42.Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1962-1963, z.j.
43.Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 1951, 1959, 1961-1963,
1965-1966, z.j.
44.Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1961-1963, z.j.
45.Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, later Ministerie van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid geheten. 1952-1954, 1961-1963, 1965, z.j.
46-47.Stukken betreffende de KVP en haar geledingen. 1948, 1954, 1956-1957, 1959-1966,
z.j.
Bevat 2 stukken
46.1948, 1954, 1956-1957, 1959-1963
47.1964-1966, z.j.
48.Stukken betreffende sociaal-maatschappelijke en politieke onderwerpen. 1959,
1961-1965
49.Rapport van de commissie Aruba-Curaçao inzake de toekomstige relatie van de
verschillende gebiedsdelen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 1948
50.Stukken betreffende de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en
de Nederlandse Antillen. 1946-1950, 1953, z.j.
51.Stukken betreffende bepalingen inzake burgerschap, nationaliteit en grondgebied
en grondrechten in buitenlandse grondwetten. 1947-1948, 1951, z.j.

Pagina 4/7

Archief W.L.P.M. de Kort
1952-1957, z.j.
52.Stukken betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen
53.Stukken
betreffende
politieke,
economische
en maatschappelijke
relatie tussen
inzake het
ontwerpende
van
een statuut
voor het Koninkrijk
der Nederlanden.
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. 1958, 1961, 1964-1966, z.j.
54.Stukken betreffende de positie van en onderlinge verhouding tussen
verbruikscoöperaties en middenstandsverenigingen. 1947-1948, 1950-1951, z.j.
55.Stukken betreffende het Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe. 1962-1963,
z.j.
56.Rapport inzake een gezamenlijk actie-programma van het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen (NVV) en de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) over wensen
en verlangens op economisch, sociaal en politiek gebied. 1963
57.Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1963, het aftreden van De Kort als
fractievoorzitter, zijn opvolging door N. Schmelzer, en de bestuursreorganisatie
binnen de Tweede Kamerfractie van de KVP. 1962-1964
58.Stukken betreffende programma's, grondslag en karakter van de KVP. 1953, 1961,
1963-1967, z.j.
59.Stukken betreffende opleiding, functies, etc. 1931, 1940, 1946, 1952, 1955,
1959-1960, 1963-1965, z.j.
60.Stukken betreffende een controverse met het Pensioenfonds voor de Gezondheid,
Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM). 1977
61.Tijdschriftartikelen en correspondentie over politiek-maatschappelijke
onderwerpen, personen en instellingen. 1953-1955, 1959-1963, 1965, z.j.
62.Krantenartikelen over sociale, maatschappelijke en politieke onderwerpen en
personen. 1961-1963, z.j.
63.Stukken betreffende een wijziging van de Hinderwet. 1952, 1958-1960
64.Verhandeling "Het Wezen der Politiek en de Mogelijkheden ener Katholieke
Politiek". z.j.
65.Tekst van een toespraak betreffende het landelijk-politiek en provinciaal-politiek
karakter van de Provinciale Statenverkiezingen. [1960]
66.Ingekomen stukken bij vergaderingen van de Tweede Kamer betreffende de
rijksbegrotingen voor de jaren 1961-1963. 1960-1962
67.Voorstel tot veranderingen in de Grondwet, behandeld in de 38ste vergadering van
de Tweede Kamer op 23 januari. 1963
68.Stukken betreffende het door de Wiardi Beckmanstichting uitgebrachte rapport
"Om de kwaliteit van het bestaan". 1963
69.Gebed van de vader van een groot gezin. z.j.
70.Gebed over verantwoordelijkheid. 1963
71.Notitie "Gelukkig" over creativiteit van een studentenblad. z.j.
72.Bewijzen van lidmaatschap en uitnodigingen voor gebeurtenissen van de
koninklijke familie. 1946-1948, z.j.
73.Programma voor de opening der zitting der Staten Generaal op 21 september. 1948
74.Stukken betreffende de samenstelling van de Eerste en Tweede kamer der Staten
Generaal. 1945
75.Verhandeling over zijn standpunt ten opzichte van de politiek. z.j.
76.Brief van J. Dreuning, veldwachter te Zoeterwoude, houdende felicitatie bij de
promotie tot doctor in de Sociologie. 1940
77.Artikelen uit kranten en tijdschriften over De Kort als lid van de Tweede kamer der
Staten Generaal. 1945-1951
78.Brieven van verschillende instanties, houdende dank voor hun houding tijdens de
bezetting. 1946
79.Liederen "Het galmt uit Uw torens" en "Er zingt een zegezang" van Wim de Kort en
Piet Raaijmakers. z.j.
80.Artikel "De adventsoptocht der Tilburgse jongeren" uit #De Nieuwe Tilburgse
Courant# van 13 december. 1973
81.Verhandeling "Resultaat van het gecombuneerd morphologisch, psychologisch
graphologisch onderzoek" van HvR (onbekend). z.j.
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82.Brief van de Aartsbisschop van Nederland, over arbeidsverplichting van
Nederlandse werklieden in Duitsland. Met bijlage. 1942
83.Stukken betreffende een studie te Leuven. 1933-1935
84.Stukken betreffende de benoeming tot bondsambtenaar in dienst van de
Politiebond. 1938, 1940, 1942
85.Acte van dading aangaande het beëindigen van een vennootschap tussen De Kort
en Van As. Met bijlagen. 1949-1951
86.Stuk betreffende de toekenning van een inhuldigingsmedallie op 8 juni. 1949
87.Acte van benoeming tot reservekapitein voor algemene dienst. 1945
88.Artikel "De arbeidsbemiddeling in Nederland" in het #Weekblad voor den
Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren# van 20 maart. 1941
89.Examenresultaten en getuigschriften. 1923, 1927, z.j.
90.Brieven houdende gelukwensen bij de benoeming tot lid van de Tweede Kamer.
1945
91.Brief van (onleesbaar), apostolisch internuntius, houdende dank voor felicitatie bij
het gouden priesterfeest. 1955
92.Aantekeningen betreffende de Commissie voor Bindend Advies. 1946-1950
93.Curriculum vitae. [1955]
94.Brief van Jan (onleesbaar), Coomissaris der Koningin in Noord-Brabant, over een
sollicitatie voor een post te Etten-Leur en Oudenbosch. 1952
95.Besluit, houdende opheffing der Conferentie Nederland - Surinama - NederlandseAntillen. 1954
96.Memorandum betreffende aciviteiten van W. de Kort. Met bijlagen. 1963, z.j.
97.Brief aan C. Romme, voorzitter van de Tweede Kamer, over groslijststemmingen.
1952
98.Stukken betreffende de benoeming tot burgemeester. 1960, z.j.
99.Stukken betreffende de inkoop van diensttijd in verband met pensioen. 1949, 1951
100.Brieven van het Departement van Sociale Zaken over de benoeming tot directeur
van het Gewestelijk Arbeids Bureau te Tilburg. Met bijlage. 1941
101.Brief van J. van Campen, Katholieke Centrale Emigratiestichting, over het
memorandum "International Catholic coordination of activities on behalf of
underdeveloped countries". Met bijlagen. 1963
102.Brief van F.J.G. Baron van Voorst tot Voorst en G.C. van Dam, bestuursleden van
NOVIB, over hulpverlening aan ontwikkelingslanden. 1963
103.Brief van E. de Vries en G.C. van Dam, bestuursleden van NOVIB, over de nota "Het
beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de ontwikkelingshulp". Met
nota. 1963
104.Overzicht van de publicaties in de dagbladen naar aanleiding van de brief van 25
spetember 1963 van het Centraal Missie Commisariaat en de Zendingsraad aan de
regering over ontwikkelingshulp. 1963
105.Resoluties van het jongerencongres van de KVP, gehouden op 13 en 14 juli te Zeist.
1963
106.Voordrachten "De taak van christelijk Europa ten aanzien van de
ontwikkelingslanden" door Th. Kerstiëns en "Europa in de zielzorg" door J.
Kerkhofs SJ gehouden tijdens het congres "Bezinning op Europa". 1963
107."Rapport commissie ad hoc ter bestudering van de regeringsnota over de hulp aan
minder-ontwikkelde landen". Met regeringsnota. 1962
108."Nota over de hulp aan minder-ontwikkelde landen" door J. Luns, minister van
Buitenlandse Zaken. Met aantekeningen. 1962
109.Artikel "Naasteliefde en recht. Structurele hervorming in onderontwikkelde
gebieden eist harde maatregelen" door Bernhard Delfgaauw. Met naschrift van de
redactie. z.j.
110.Brief van F.J.G. Baron van Voorst tot Voorst en G.C. van Dam, bestuursleden van
NOVIB, aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, over
de nota over de hulp aan minder-ontwikkelde landen. 1962
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111.Interim-advies, van de commissie Ontwikkelingshulp van de KVP over het rapport
van de commissie ad hoc ter bestudering van de regeringsnota over de hulp aan
minder-ontwikkelde landen. 1963
112.Nota "De hulp aan ontwikkelingsgebieden en de Nederlandse landbouwvestigingen
in Brazilië" door RG. z.j.
113.Nota "de Nederlandse landbouwkolonisatie in Latijns-Amerika en de huidige
opvattingen over internationale hulp aan ontwikkelingslanden". z.j.
114.Brief van H.J. Koster, voorzitter van de raad van Nederlandse
Werkgeversverbonden, aan C.P.M. Romme, over de toezending van notities met
punten van sociaal-economisch beleid. Met als bijlage de notities en een antwoord
van Romme. 1963
115.Toespraak van W. de Kort gehouden op het partijcongres van de KVP te 'sHertogenbosch op 20 april. 1963
116.Album ter herinnering aan zijn huwelijk met Jeanne Emilie Beljaars op 2 mei. 1939
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