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Afscheid van Carry Abbenhues, 

20 december 2016  

 

Mevrouw de Burgemeester   

Carry, 

Je laatste collegevergadering, Je laatste raadsvergadering als onze voorzitter, Je laatste dag 

als onze burgemeester Carry.  

Het zal vreemd voelen 

Dat doet het voor ons ook.  

Je zal worden gemist, door ons, door de raad, door mensen uit de stad, de ondernemers, in 

de regio. En we zullen over je gaan praten in de verleden tijd. Weet je nog, met Carry, of 

Carry zou.. 

Jij en ik bespraken kort hoe gek het eigenlijk voelt om je vertrek zo ruim voor tijd te kennen. 

Kort, omdat gespreksonderwerpen met jou razendsnel aangeraakt en ook weer afgerond 

worden en soms een beetje heen en weer vliegen.  

Een uur met jou praten heeft in zich dat we én vele lokale, regionale en ook landelijke 

problemen hebben benoemd, doorzien en opgelost hebben, van mening zijn dat er ook veel 

gedoe is en gezeurd wordt waar je je vooral niet te veel van aan moet trekken om 

vervolgens nog wat tijd over te hebben om van gedachten te wisselen over Ajax, kinderen, 

echtgenoten - of niet -,  en andere zaken.  

En terwijl wij dit soort gesprekken bleven voeren en je ons, als college en als individuele 

collegeleden, onvermoeid bijstond met raad en daad, direct of indirect, begon je aan je 

eigen afscheid van Zutphen.  

Je gaat eigenlijk net zo opgeruimd weer weg als dat je kwam. Netjes en afgehecht, laat je de 

boel weer achter, ongemerkt en toch met je handtekening in ons geheugen gegrift.     

Carry,   

We gaan je humor missen, je opmerkingen, je scherpte, eerlijkheid, directheid, de vibratie 

die je brengt. Soms ook de chaos, de wervelwind en bovenal het persoonlijk contact dat wij, 

ieder voor zich, met je hadden.  

Als college en individuele collegeleden hebben wij jou ervaren als iemand die er echt is voor 

je. Niet alleen als je erom vraagt, sowieso staat je deur altijd open en zeker je telefoon, maar 

veel vaker nog ongevraagd, plotseling en verrassend en met meer steun dan je je van te 

voren had kunnen bedenken.  

Ik heb van je genoten. Van hoe je de dingen vastpakt, hoe je even snel iets regelt en 

tegelijkertijd rust inbouwt en tot kalmte maant, ik heb genoten van je van je scherpte en van 

hoe je de dingen benoemd. Ik ben, wij zijn, blij dat we je hebben leren kennen. 



2 
 

Je bent een burgemeester op de voorgrond en op de achtergrond. Je bent een bestuurder. 

Een die haarfijn weet wat er speelt en wie wat zou moeten en kunnen doen. Een wonderlijke 

dame. Met vuist op tafel, ambitieus en gedreven. Je bent een burgemeester die het politieke 

spel mede maakt.  

Jij staat voor je college en jij staat voor je raad. Je dicht een cruciale rol toe aan de ambtelijke 

organisatie en een even zo cruciale rol aan de griffie. Je hebt kwetsbare punten bloot gelegd 

en bespreekbaar gemaakt. En dat is goed, want belangrijk voor de toekomst van onze stad. 

Een toekomst waarin wij, ieder voor zich, vanuit de positie die we innemen en de karakters 

die we meenemen een rol vervullen.  

Politiek is een hard vak en het gaat ergens over.  

Jij hebt ons geleerd dat de manier waarop je politiek bedrijft zaken kunnen maken of breken. 

Maar nog belangrijker is dat we het niet moeten doen met al te veel fuss en opgeblazen 

gedoe, maak de dingen liever klein, pleeg eens een telefoontje, praat erover, gun de ander 

wat, geef elkaar de ruimte, verwacht niet direct wat terug en zorg er tegelijkertijd voor dat 

wat je doet je het ook goed doet. Pak op wat je kan, maak dat af en zet dan de volgende 

stap.     

Dat was de laatste jaren niet gemakkelijk. We hebben, voor jouw komst, veel meegemaakt in 

de raad, met het college en ook als stad. Bezuinigingen, een versplinterd politiek landschap, 

machtsverschuivingen, gepolariseerde dossiers. Inmiddels is de rust en de humor weer 

gekeerd en is er een nieuwe balans gevonden. Zowel in de omgang met elkaar als in het voor 

het politieke spel noodzakelijke vertrouwen tussen de verschillende machten.  

Daar bovenop hebben wij, als raad, college, en stad “het .. akkoord .. van Zutphen” gesloten. 

Een pact om onze stad er weer bovenop te helpen door de focus te leggen en versnelling te 

brengen op een aantal voor onze stad belangrijke dossiers. Ik denk, mevrouw de 

burgemeester, dat het voor dat traject cruciaal was dat u onze burgemeester was. 

Meermaals hebben wij van gedachten gewisseld over de vraag hoe de rapporten Sterk 

Bestuur en van Netten te vertalen naar een programma dat haalbaar is voor onze gemeente. 

Hoe doen we dat? Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden? Wat betekent dit voor ons 

optreden, voor onze ambtenaren, voor onze raad, voor onze stad, voor onze partners? Hoe 

verhouden wij ons tot hen? Wat drijft hen? Welk effect hebben onze ambities en welk 

resultaat moeten die hebben? En, belangrijk.., wat betekent dit voor de invulling van een 

ieders rol?  

Hoe we die kunnen invullen heb jij ons voorgeleefd. Benaderbaar, dichtbij, toegankelijk en 

serieus, strak en helder. Waar ben je wel van? Waar ben je niet van.  

Carry,  voorzitter,  Carry.  

Jij kwam, Werkte je razendsnel in, ontwikkelde liefde voor de stad zoals zij ook jou 

omarmde, je gaf iedereen om je heen iets mee, wist binnen en onze partners buiten te 

inspireren en je gaat weer. Nu al.  
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Je gaat muziek maken, je krijgt je kleinkinderen twee weken te logeren, gaat naar Ajax, en 

gaat verder met je werk bij Sallcon, Stichting Wandelnet, het Deltion College, voor de 

commissie integriteit van een prachtige partij en nog wat dingen hier en daar. Druk en bezig, 

en altijd met aandacht, volledige inzet en gecommitteerd. Je leert mensen dingen, je biedt 

reflectie, je hebt respect voor ze, eert professionaliteit, benaderd mensen met humor en je 

bent er nog voordat het zwaar wordt.  

Je bent een wonderlijke dame en voelen ons vereerd dat je onze burgemeester hebt willen 

zijn.  

Het ga je goed Carry, mevrouw de burgemeester.  

We komen elkaar zeker nog eens tegen.    

Dank je wel voor alles.       

Speech wethouder Annelies de Jonge  

 


