
Burgemeester Hans de Korte 1985-1997 

Hersenbloeding wordt burgemeester fataal 

Het is vijfentwintig jaar geleden dat Hans de Korte zijn ambt als burgemeester van Scherpenzeel 

neerlegde. In 1996 werd hij getroffen door een ernstige hersenbloeding waardoor hij zijn 

werkzaamheden niet kon voortzetten en tijdelijk werd vervangen door burgemeester Hardonk uit 

Barneveld. In 1997 ging hij met pensioen. 

 

Hans de Korte wordt in oktober 1985 als opvolger van burgemeester Jan Heij als eerste burger van 

Scherpenzeel benoemd. Zijn benoeming is omstreden, omdat de gemeenteraad een voorkeur heeft 

uitgesproken voor een CDA-burgemeester. De Korte is de eerste burgemeester van Scherpenzeel van 

niet-confessionele huize is. Hij is daarvoor wethouder van Barneveld namens de VVD en sinds 1982 ook 

lid van de Provinciale Staten voor die partij. Met een landauer rijdt de kersverse burgemeester 

voorafgegaan door Caecilia zaterdag 19 oktober 1985  met zijn echtgenote en zijn zoon van Huize 

Scherpenzeel naar de Heijhorst waar hij wordt geïnstalleerd in aanwezigheid van o.a. de oud-

burgemeesters Heij en Hoytema van Konijnenburg. Nog diezelfde dag is De Korte aanwezig bij een 

boerderijbrand op Groot Orel waar de familie Haanschoten woont. 

Betekenis 

Tijdens zijn ambtsperiode van elf jaar zit De Korte vier colleges voor. Hij stelt altijd alles in het werk om 

het college op één lijn te krijgen. Het jaar na zijn aantreden geeft Hans de Korte samen met 



burgemeester Labree van Barneveld het startsein van het buurtbusproject waarmee een belangrijke 

verbinding tussen Scherpenzeel en Barneveld tot stand wordt gebracht en bewoners van De Glind en 

het buitengebied tussen beide plaatsen kunnen pendelen met het openbaar vervoer. Hans de Korte 

heeft grote affiniteit met openbare werken. Onder zijn leiding wordt de rondweg waar al tientallen jaren 

over wordt gesproken gerealiseerd. In juli 1993 verricht De Korte de opening van De Dreef. Ook brengt 

hij de realisatie van de vernieuwde centrumroute tot stand en is de herinrichting van de Marktstraat in 

de jaren negentig een feit. Met de inwerkingstelling van ’t Handje daar op 17 september 1993 is de 

renovatie voltooid. In 1990 legt Hans de Korte de eerste steen van de nieuwe brandweerkazerne aan ’t 

Zwarte Land. Niet in de laatste plaats liggen zijn goede contacten bij de Provinciale Staten, waar hij 

eerder deel vanuit maakte, hieraan ten grondslag. Andere belangrijke ontwikkelingen tijdens zijn 

ambtsperiode zijn de realisering van de nieuwe begraafplaats Lambalgen en de verplaatsing van 

industrie uit het centrum van het dorp naar het industrieterrein. De Korte staat met zijn ervaring als 

wethouder financiën in Barneveld een eenvoudig, doeltreffend en herkenbaar beleid voor. Hij is sober 

en terughoudend voor wat betreft de uitgaven, maar zodra hij overtuigd is van het belang daarvan voor 

de Scherpenzeelse gemeenschap, trekt hij ruimhartig de knip. Daarmee zorgt hij ervoor dat 

Scherpenzeel er financieel rooskleurig voor komt te staan. Dat is natuurlijk ook te danken aan een 

belangrijke financiële injectie als gevolg van de verkoop van het woningbedrijf. 

Ziekte 

Een bijzonder moment is het vijftigjarig huwelijk van voorganger oud-burgemeester Heij en zijn 

echtgenote op 31 juli 1996. Samen met zijn vrouw gaat De Korte op die dag op bezoek bij het 

jubilerende echtpaar dat nog steeds in Scherpenzeel woont, maar vanwege gezondheidsproblemen een 

teruggetrokken bestaan leidt. Het is één van de laatste gelegenheden waarbij burgemeester Hans de 

Korte een van zijn representatieve taken kan uitoefenen. Niet lang daarna wordt hij getroffen door een 

ernstige hersenbloeding waarvan hij niet meer zal herstellen. Commissaris van de Koningin Jan Terlouw 

brengt op 4 september een regulier werkbezoek aan Scherpenzeel en stelt daarbij vast dat de 

wethouders goed tegen de ontstane situatie zijn opgewassen. Er zal niet meteen een vervanger voor de 

zieke burgemeester worden aangesteld. Locoburgemeester Margot Donker zal Hans de Korte voorlopig 

vervangen, maar als in oktober 1996 blijkt dat de gezondheidssituatie van De Korte nog altijd 

zorgwekkend is, stelt CvK Jan Terlouw burgemeester Hardonk van Barneveld aan als waarnemend-

burgemeester van Scherpenzeel. Hardonk wordt geprezen voor zijn kwaliteiten, maar een aantal politici 

zien zijn aanstelling als een voorbode voor een gemeentelijke herindeling met Barneveld. De VVD had 

liever gezien dat er een derde wethouder zou worden aangesteld en Margot Donker als 

locoburgemeester zou aanblijven. Afgesproken wordt dat de waarneming tot uiterlijk 1 juli 1997 zal 

duren, de datum waarop burgemeester Hans de Korte met pensioen zal gaan. Eind juni 1997 neemt de 

gemeenteraad afscheid van Hans de Korte die daarbij helaas zelf niet aanwezig kan zijn. De raadsleden 

stellen het zeer op prijs dat zijn echtgenote en zoon wel aanwezig zijn bij dit voor hen zeer emotionele 

moment. In september 1997 volgt Hans Colijn-de Raat Hans de Korte op. De Korte overlijdt in 2001 op 

68-jarige leeftijd. 
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