
Kort, Petrus Johannes de. - Architect. - Gcb. 3 April
1890 te Vught. - Ouders: Wilhelmus Henricus de Kort,
geb. 27 Febr. 1851 te Vught, beeldhouwer, en Antonia
Huybregts, gcb. 4 Juni 1854 te 's-Gravenhage. - Geh.
met Maria Ca-
tharina Hubcr-
tina Josephine
Niessen, gcb. 3
Jan. 1889 te
Heijthuizen. -
Kinderen: An-
toinette, geb. 28
Februari 1921;
Maria, geb. 17
Aug. 1928 en
Edmond, geb.
17 Aug. 1928. -
d. K. studeerde,
na de lagere
school bezocht
te hebben, aan
de Koninklijke
School voornut-
tige en beelden-
de kunsten te

's-Hertogen-
bosch en be-
haalde hier vele
bekroningen. -
In 1907 trad hi j
in dienst van
den architect Jac. v. Gils; in deze periode werkte d. K.
o.a. gedurende circa 5 jaar mee aan de restauratie van den



St. Pieterstoren te Oirschot en verder te Rotterdam, Briel-
le, 's-Gravenhage en andere plaatsen aan nieuwbouw. -
In dienst van architect Herm. van der Kloot Mcijburg
was hij eveneens voornamelijk belast met de restauratie
van kerken o.a. te Zuidland, Rijswijk (Z.-H.) en aan de
bekende groote kerk te Alkmaar en voorts werkte hij
mede aan de voorbereidingen van de restauratie-werken
aan de oude- en nieuwe kerk te Delft. - Sinds 1928 is
d. K. thans zelfstandig gevestigd te Alkmaar. Door zijn
speciale studie en opleiding is hij één der bekendste archi-
tecten op het gebied van kerkenrestauratie geworden;
doch ook villa's, heerenhuizen, scholen enz. werden onder
zijn leiding ontworpen en gebouwd. Tijdens het vervullen
van zijn militairen dienstplicht in de mobilisatiejaren,
heeft d. K. veel belangrijk werk gedaan als leider van Ge-
nie-werk in het interneeringskamp te Harderwijk. -
Voor genoegen en studie bezocht hij verscheidene landen
van Europa. Hij is een liefhebber van muziek; in zijn
verderen vrijen tijd houdt hij zich gaarne bezig met vak-
literatuur. - Costorstraat 15, Alkmaar.


