
Nieuwjaarstoespraak 
van de burgemeester
Uitgesproken tijdens nieuwjaarstalkshow ‘Samen Zeist’, op 4 januari via Slotstad RTV

Beste mensen,
 

Soms zíjn er van die jaren in het leven. In uw leven. In mijn leven. In onze geschiedenis.  Je vraagt je gewoon af: waar is dit goed voor?! 
Je zou zomaar kunnen denken: het was nergens goed voor. 
Dit jaar was zo heftig. Het verdriet en verlies zo groot. De angst en onzekerheid zo aanwezig.En ons geduld wordt – nog steeds – telkens opnieuw op de proef gesteld.

Tóch zeg ik vanavond: 2020 is óók een jaar om te koesteren. 
Wij mensen zijn geneigd om dat wat ongewenst is, snel te vergeten. Het jaar dat achter ons ligt, ver weg te stoppen en opnieuw te beginnen. 
Toch hoop ik dat we vorig jaar niet té snel vergeten. 
Omdat ik wens. Omdat ik hoop. Dat we drie dingen zullen meenemen naar dit nieuwe jaar. Drie ervaringen: moed, wijsheid en solidariteit.

Ik begin met moed. Het omgaan met moeilijke omstandigheden vraagt moed. Het leven vraagt soms oneigenlijke dingen van ons. En die blijken onderweg tóch mogelijk  te zijn.
2020 heeft ons geleerd wat veerkracht is. 
Dat je samen verder komt dan alleen. Dat uw verhaal mijn verhaal is. En andersom. Dat besef geeft moed.
Een uitdagende tijd niet vergeten, geeft ook moed. Moed voor als het tegen zit.  Want dan weet je: destijds is het me gelukt, dìt kan ik ook.

Zo kom ik bij het tweede punt: wijsheid. 
2020 heeft ons geleerd wat écht belangrijk is in het leven. Datgene wat altijd al waardevol was, maar misschien al te vanzelfsprekend was geworden: onze vrijheid. De verbondenheid met elkaar. 
Misschien verlegt u dit jaar uw prioriteiten. Neemt u éindelijk die belangrijke beslissing. Bent u in het nieuwe jaar éxtra dankbaar voor iets wat het afgelopen jaar niet kon. Die omhelzing. Die reis. Dat samenzijn. Het besef van wat er echt toe doet. Ik wens ons die wijsheid toe.

Bericht van de burgemeester
  Koos Janssen |  Burgemeester Zeist



Het derde en laatste, dat we hopelijk ook behouden, is solidariteit. 

2020 heeft onze solidariteit getest én getoond. We zijn danig op de proef gesteld.

Máár, als je weet hoe verdriet voelt, kun je anderen helpen die het moeilijk hebben. 

Omdat je weet hoe het is als je je zorgen maakt om je gezondheid, of die van iemand 

die je lief is. 

Omdat je weet hoe het is als je je baan verliest. 

Omdat je weet hoe het is als je studietijd anders loopt dan verwacht. 

Jouw eigen ervaringen kun je inzetten voor iemand anders.  

Door ervaringen te delen. Steun te bieden. Of gewoonweg te luisteren.

Ervaringen blijven. Namen blijven. Jaren blijven. 2020 is een jaar om niet te vergeten.

Het jaar 2020 heeft ons iets gebracht voor 2021. En voor al die andere jaren die komen. 

Moed. Wijsheid. Solidariteit.

Het jaar is rond. Er strekt zich een nieuw jaar voor ons uit. 

Daar zie ik naar uit. En ik heb er vertrouwen in. Omdat ik blijf geloven dat de goede tijd weer 

komt. In welke vorm dan ook.

De tijd is aan ons toevertrouwd. 

Ik wens u namens het gemeentebestuur een goed nieuw jaar toe.

Vol licht. Vol liefde. Vol leven. 

Koos Janssen,

Burgemeester van Zeist

Voor reactie: 

jjlm.janssen@zeist.nl

Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl 

Vormgeving effectgroep*, Utrecht

Nieuwjaarstalkshow 

In plaats van het jaarlijkse nieuwjaarsfeest op  

Slot Zeist organiseerde de gemeente Zeist  

dit jaar samen met Slotstad RTV een speciale 

nieuwjaarstalkshow. In het Beauforthuis sprak 

Daan Warnas met spraakmakende gasten over 

hun visie op 2021. Mensen die verbinden en  

voor Samen Zeist staan. Razende reporter  

Liselot van Elsen struinde de gemeente Zeist  

af en vond hoopvolle verhalen. Ze bezocht  

onder anderen kunstenaars, ondernemers  

en sporters.

U kunt de nieuwjaarstalkshow nog de hele  

week terugkijken via Slotstad RTV, in de  

gemeente Zeist te ontvangen op de  

volgende kanalen:

 KPN: 1467

 T-Mobile: 848

 Ziggo: 40

Ook online is de uitzending terug te zien  

via Slotstad.nl.

Presentatoren Daan Warnas, Liselot van Elsen en  
burgemeester Koos Janssen brengen een toast uit op 2021  
(vanwege de coronamaatregelen met mineraalwater).
Foto: Mel Boas


