
 

15 april 2015 

Johannes Jansen 
 
Johannes Jansen; Hannes van de speeltuin in de Zeebuurt in Harderwijk. Hij was aan de 
beterende hand na een lang ziekbed, maar is toch onverwachts overleden. Hij laat zijn vrouw en 
familie in droefheid achter, maar ook vele Harderwijkers zullen hem missen en nooit vergeten. Wij 
bij UWOON ook niet. Een gouden kerel is niet meer. 
 
Zijn naam verraadt een nuchtere Hollandse jongen, geboren en getogen op de Veluwe. Daarachter 
ging een man schuil die hield van mensen en kinderen. Niet iemand van veel woorden, maar hij 
hoefde niets over ‘burgerkracht’ te leren. Hannes had het kunnen uitvinden! 
 
In totaal heeft Hannes, samen met zijn Woutje, er 50 jaar als vrijwilliger voor gezorgd dat 
honderden kinderen uit de Zeebuurt, en zelfs daarbuiten, elke dag konden spelen. Talloze 
Harderwiekers konden hun kaartje leggen, hun pijltjes gooien, hun mooiste vogels showen en 
kregen hun natje en hun droogje. Veel verenigingen vonden onderdak bij Hannes en Woutje. 
Iedereen kon er gezellig bijpraten over Harderwijk, over politiek, over de buurt, over van alles wat 
je bezighoudt. 
 
Een hoogtepunt voor Hannes en Woutje was dat hun vrijwilligerswerk niet onopgemerkt bleef: 
beiden werden benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels op gevorderde 
leeftijd, maar van stoppen wilden beiden niet weten, zolang de opvolging nog niet naar 
tevredenheid was geregeld. 
 
Ik heb Hannes een paar keer gesproken, meestal had ik dan een groep collega’s op bezoek. Ik 
wilde laten zien wat UWOON samen met de bewoners van de Zeebuurt aan het doen is. We kozen 
steevast het Havenkwartier bij de speeltuin als vergaderplek. Met de gastvrije ontvangst van 
Hannes en Woutje. Een drankje en gebakje, of een visje erbij, helemaal compleet. 
 
Onze Co Schaftenaar kende hem veel beter. Een paar dagen voor zijn overlijden sprak Co samen 
met Hanke Gielen, en Bram Oudejans van de gemeente Harderwijk, met Hannes en Woutje over 
de toekomst van de speeltuinvereniging en het Havenkwartier. Hannes’ laatste woorden in dat 
gesprek waren: “Wat er ook gebeurt, het moet een vrijwilligersclub blijven.” 
 
Die woorden krijgen nu extra betekenis. Wij denken dat Hannes helemaal gelijk heeft. Het moet 
een speeltuinvereniging voor en door de Zeebuurt blijven. We hopen van harte dat alle 
Zeebuurters dat ook vinden. UWOON wil graag helpen om dit mogelijk te maken. Voorlopig houdt 
Woutje straks gewoon weer de boel in de gaten in de speeltuin. Maar voor de toekomst moeten 
anderen dat gaan overnemen. 
 
De uitnodiging staat: laten we er met z’n allen voor zorgen dat Hannes’ wens werkelijkheid wordt 
en de Zeebuurt zijn geweldige eigen speeltuinvereniging en het Havenkwartier als onderkomen 
houdt! 
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