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Voor velen bekend maar voor sommigen misschien onbekend is de Vereniging Oud
Harlingen. Een actieve vereniging die zich op vele manieren inzet voor het behoud van
historisch Harlingen. Om te laten zien wat deze vereniging zoal doet, nemen we u mee op reis
langs de betrokken vrijwilligers en werkgroepen/commissies. Vandaag: de voorzitter van de
Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH).

Jarig Langhout. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)
Vertel eens wie je bent?
Mijn naam is Jarig Langhout en ik woon sinds 2012 weer in Harlingen. Ik ben getrouwd met Renée en
samen hebben we twee zonen. Het grootste gedeelte van mijn carrière ben ik in de zuivel werkzaam
geweest. In die periode hebben we ook vele jaren met heel veel plezier met het hele gezin in diverse
Aziatische landen gewoond zoals China, Maleisië en Indonesië, voordat we hier (weer) kwamen
wonen. Tegenwoordig heb ik een eigen bedrijf, van waaruit ik interim werkzaamheden verricht,
voornamelijk in de voedingsmiddelenindustrie.
Binne jou un echte Harlinger?
Nee, ik bin gien echte Harlinger. Toen ik seuven was (in 1964) binne wij naar dit mooie stadsje
verhuusd. Mien fader wudde hier leraar elektro anne ambachtskool. Maar ik foel mie wel un echte
ouwe seun!
Wat is je motivatie om je in te zetten voor deze werkgroep?
Harlingen heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad, waar we ook woonden. Toen ik
terugkwam naar Harlingen wilde ik dan ook graag wat terugdoen voor de maatschappij. Het mooiste
zou zijn dat ik mijn opgedane kennis en ervaring daarbij kon inzetten. Dus toen ik in 2017 gevraagd
ben om
voorzitter te worden van deze Stichting heb ik ja gezegd. Daarbij was ik me er wel degelijk van bewust
dat het geen makkelijke opgave zou zijn om überhaupt nog wat te kunnen bereiken voor de stad, om
zeker te zijn dat er nu en nooit iets met de stad gebeurt wat betreft materiële en immateriële schade.
Wat doen jullie zoal in deze werkgroep?
De zoutwinning door Frisia zat eerst bij Chris Elsinga in portefeuille, toen als bestuurslid van Oud
Harlingen. Maar er speelt zóveel, dat Oud Harlingen besloot een aparte organisatie op te zetten: onze

stichting. Het bestuur daarvan bestaat naast mijzelf uit vijf super gemotiveerde personen, te weten
Bianca Hiemstra, Hans Otten, Henk de Jong, Johan Drost en Marga Funk, met als adviseur Chris
Elsinga. De zoutwinning en de zekerheidsstelling die wij als stichting nastreven heeft technische,
wetenschappelijke, juridische, politieke en maatschappelijke kanten. Op al die terreinen onderhoudt
onze Stichting contacten: met deskundigen, toezichthouders, actiegroepen, politici, kenniscentra,
burgers en tal van andere partijen. Daarbij hebben we natuurlijk enorm veel geleerd van hoe we het
liever niet geregeld zien. Ik refereer daarbij aan de helaas schrijnende situaties die zich nu in
Groningen voordoen, maar ook aan de REC.
Waar we de afgelopen 3 jaar voornamelijk aan hebben gewerkt is de stichting zodanig positioneren
dat we zowel lokaal, regionaal als landelijk voet aan de grond hebben gekregen. Uitgangspunt is
vanaf het allereerste begin geweest dat we geen actiepartij willen zijn en ook niet tegen de
zoutwinning zijn. Met als leidraad de motie die in 2017 tijdens de Najaarsvergadering van Oud
Harlingen werd aangenomen, zijn we een open dialoog aangegaan met alle betrokken partijen bij de
zoutwinning, maar ook omtrent andere ondergrondse activiteiten. In het begin liep dat best wel stroef,
maar gaandeweg raakte iedereen meer en meer overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking
met de stichting. Door onze aanpak hebben we het voor elkaar gekregen om het vertrouwen te
krijgen, wat zo nodig is om meer en meer gezamenlijk op te gaan trekken om onze stad te
beschermen. Dat heeft geresulteerd in de Pilot Harlingen. Een unieke manier, die tot nu toe, nergens
in Nederland is gerealiseerd. Dit alles met als doel om gezamenlijk te zorgen dat er geen schade aan
onze mooie stad ontstaat. We zijn dan ook heel blij dat we de Samenwerkingsovereenkomst hebben
kunnen sluiten met de gemeente Harlingen, de provincie, het Wetterskip en Frisia. Wat ik ook wil
benadrukken is de steun die we krijgen vanuit Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen
voor deze unieke samenwerking. Daarmee is de basis voor het nieuwe veiligheidsdenken gelegd.
De samenwerkingsovereenkomst regelt dat er nu een Aanvullend Meetnet in de stad wordt
aangelegd, en bevat criteria voor bodemdaling en scheefstelling. Ook garandeert die een vroegtijdige,
actieve, open, begrijpelijke en transparante communicatie, want dat is een noodzakelijke voorwaarde
om eenieder te allen tijde de mogelijkheid te geven de ontwikkelingen te volgen. En wij als stichting
zijn er verantwoordelijk voor dat de communicatie onafhankelijk plaatsvindt.
We hebben een goede open relatie met het ministerie van EZK en met het Staatstoezicht op de
Mijnen. In goed overleg met hen willen wij toe naar een ‘nieuw veiligheidsdenken’ in Nederland. Wij
zien een mijnbouwproject zoals van Frisia als een dynamisch proces. Je moet bereid zijn samen
gaandeweg bij te sturen, want je kunt nu nog niet zeggen hoe het over 20 of 30 jaar is. Dat speelt
natuurlijk bij vele projecten in Nederland. Wij zijn dus niet tegen de zoutwinning, maar stellen vanuit de
burger wel de veiligheid boven economische belangen. Daar komen wij voor op, ‘met haar op de
tanden, maar wel steeds in gesprek’, zoals burgemeester Sluiter onlangs zei.
Hoeveel tijd ben je kwijt aan deze werkgroep?
We hebben een geweldige groep mensen met uiteenlopende achtergronden, kennis en contacten.
Deze mooie mix doet vergeten hoeveel tijd ik er daadwerkelijk aan spendeer.
Kun je een bijzonder moment noemen dat je in je ‘carrière’ bij VOH heb meegemaakt?
Het NOS-journaal filmde vorig jaar maart het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst, in het
Harlinger stadhuis. Maar door dringend ander nieuws werd het item ’s avonds niet uitgezonden. Dat
gebeurde pas in het achtuurjournaal op de zondag erna, direct aansluitend op de EKkwalificatiewedstrijd Nederland-Duitsland. Meer dan twee minuten over Harlingen en de
samenwerking rond de zoutwinning, en daar keken 1,8 miljoen mensen naar! De nieuwslezer sloot af
met de woorden ‘Ja, zo kan het dus ook’ - en hij heeft gelijk, want daar gaan we gezamenlijk voor
zorgen.

Wilt u ook dat ons monumentale stadsje behouden blijft? Word dan lid! Het lidmaatschap van de
vereniging bedraagt € 15 per jaar. Leden steunen onze activiteiten, hebben gratis toegang tot de
gezellige bijeenkomsten in voor- en najaar, ontvangen tweemaal per jaar een Nieuwsbrief en in
november het jaarlijkse Magazine Oud Harlingen. Lid worden kan via www.oud-harlingen.nl.

