‘Mijn keuze viel

op schets 5’
Zeg je Lammert Huitema, dan zeg je Barkas. En vice versa. De scheepsontwerper uit het Groningse Kropswolde (78) is geestelijk vader van de
succesvolle reeks motorjachten, waarvan er in bijna dertig jaar tijd ruim 400 op
het water verschenen. Een beeldbepalend ontwerp dat gerust ‘iconisch’ mag
worden genoemd. Nu hij stopt met zijn werk, blikt de ontwerper terug.
Laurens van zijp
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In de jaren tachtig ontbrak er iets in het aanbod van motor-

pende schepen voor zee- en binnenvaart. Met de scheeps-

jachten. Althans, dat vond scheepsbouwkundig ingenieur

bouw liep het in de jaren tachtig echter mis, waarna

Lammert Huitema die zich in 1986 vestigde als zelfstandig

Huitema zich definitief als zelfstandig ontwerper vestigde.

ontwerper. “Als ik toen voor mijzelf een schip had moeten

“In 1987 besloot ik om het idee van een nieuw model uit te

uitkiezen, dan was het waarschijnlijk een vlet of een steven-

werken. In de scheepsbouw is het gebruikelijk dat je aan

vlet geworden. Want het moest een stoer schip zijn, met

de hand van een hele lijst criteria een ontwerp maakt. Dat

een bedrijfsmatige uitstraling, maar wel met voldoende

principe paste ik nu ook toe: ik verplaatste me in de rol van

ruimte aan boord. Een dergelijk ontwerp kwam ik niet

opdrachtgever en formuleerde deze eisen:

tegen op de toenmalige markt en een vriend van mij uit de

• Een stoere uitstraling.

scheepsbouw spoorde mij aan zelf zoiets te ontwerpen.”

• De vaareigenschappen (koersstabiliteit) en een mooie

Scheepsbouw

• Een zorgvuldig berekende voortstuwingsinstallatie voor

rompvorm staan centraal.
De affiniteit van Huitema met bedrijfsschepen is niet
vreemd. Na zijn studie scheepsbouwkunde aan de Haarlemse HTS werkte hij afwisselend als zelfstandig ontwerper
en in dienst bij scheepswerven in het noorden des lands.
Hij bracht het tot hoofd van de ontwerpafdeling van het
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een optimaal rendement.
• Een laag geluidsniveau, primair door preventie, secondair door isolatie.
• Een gelijkvloers woon- en leefgedeelte met uitzicht
rondom.

ontwerp- en tekenbureau Conoship (Combination Northern

• Een centraal stuurhuis/salon en een grote kuip.

Shipbuilders) en kreeg te maken met de meest uiteenlo-

Ik maakte een aantal schetsen. Eén ontwerp had een

www.motorboot.com

i nter vi ew Lammer t huitem a

1

1

2

2

3

3

1 Ook op ruim water voelt de Barkas zich thuis. (Foto: Evert Jan de Kluizenaar) 2 De ‘Beste Vaar’ is een door Vroegh en Alblas gebouwde 1200. 3 Lammert Huitema: “Als ik een Barkas zie varen, geeft dat voldoening.”

stuurhuis met negatieve ramen, maar dat viel eigenlijk al

voorop bovendien een verzonken kuipje ontstaan. Achterin

snel af. Er bleven zes schetsen over. Die hingen in mijn kan-

wilde ik per se veel ruimte, een open kuip met achterzit.

toortje en ook mijn vrouw en kinderen mochten hun com-

Daarom koos ik voor een grotere breedte in het achter-

mentaar leveren. Uiteindelijk viel mijn keuze op schets 5,

schip dan op dat moment gebruikelijk was. Daarin was ik

een model van 9 meter lengte.”

voorloper, want nu zie je niet anders meer. Om voldoende
water voor de schroef aan te laten stromen, heb ik de kont

Scheepse verschijning

geveegd gemaakt. Dat had als bijkomend voordeel dat je

Wat Huitema had ontworpen was een ‘scheepse’ verschij-

een grotere schroefdiameter kon toepassen.”

ning met onmiskenbare elementen uit de beroepsvaart,
zoals de kop met het terugvallend boeisel waarin de patrijs-

Voortstuwingsinstallatie

poorten zijn verwerkt. Maar ook de vaste ‘wrijfhouten’

Wat je niet direct ziet, maar wat zeker ook een kenmerk is

(apostelen in vaktaal, die veel op baggerbakken worden

van het ontwerp, is de uitgekiende voortstuwing. Huitema:

toegepast) langs de flanken, tussen stootlijst en berghout.

“De afstemming van de totale voortstuwingsinstallatie

Ook de typenaam kwam uit de beroepsvaart: Barkas. Van

– dus motor, reductie, schroefas en schroef − luistert nauw.

oorsprong is dat een stevige bijboot aan boord van zee-

Daar wordt naar mijn idee nog altijd onvoldoende op gelet.

schepen.

Het gaat namelijk niet louter om vermogen, maar om de

In zijn ontwerp hield Huitema er rekening mee dat doe-het-

stuwdruk van de schroef. (In 2003 schreef Lammert Hui-

zelvers en kleine werven de boot zouden moeten kunnen
1
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bouwen. Vandaar de keuze voor een multiknikspantromp.
Voor grote werven zou volgens plan nog een rondspantvariant volgen, maar zover is het nooit gekomen. De oerversie bleek succesvol genoeg.

Bakdek
Bijna dertig jaar later kunnen we vaststellen dat de Barkas
een van de iconen is geworden van de naoorlogse motorvaart. Hij past moeiteloos in het rijtje beeldbepalers als Favorite, Gillissen-vlet en ja, ook Doerak. Wat was trouwens
de overweging om voor een bakdek te kiezen? “Het zijn
dikwijls de raampartijen die een boot lelijk maken”, stelt
Huitema. “Daar moet je dus in de ontwerpfase veel tijd aan
besteden. Ik heb de patrijspoorten mooi weggewerkt in het
boeisel. Dankzij het bakdek en doorlopende boeisel is
december 2014
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tema over dit onderwerp in Motorboot, red.) De schroef is

tere lengtes. De 1100 bleek een populaire maat en in 1993

ook een belangrijke geluidsbron, soms kan hij meer lawaai

werd de eerste 1200 gebouwd bij Vroegh en Alblas. Daarna

produceren dan de motor. Het is heel belangrijk voldoende

volgden de 1350 en een 1500. Ondanks verzoeken om nog

vrijslag te hebben tussen schroef en romp. Schroefwater

grotere maten, besloot Huitema niet groter in multiknik-

slaat tegen de romp, wat trillingen veroorzaakt en daardoor

spant te bouwen, omdat voor langere schepen rondspant

lawaai. Daarom is een bepaalde ruimte boven de schroef

meer in aanmerking komt. H&K Jachtbouw – nu Keikes

nodig, die in relatie staat tot de schroefdiameter. Wat ook

Jachtbouw – zette in 1997 kleinere modellen op stapel: de

meespeelt is de reductie. In mijn eigen ‘1150’ stond een

open 600 en de Barkas 800 en 925. Datzelfde jaar gaf

Nanni van 85 pk bij 2.800 toeren, die trouwens was afge-

Bouma Jachtbouw opdracht voor de tekeningen van een

steld op 2.500. De reductie van 3:1 zorgde voor een lager

tussenmaat, de 1150. Het eerste exemplaar liet Huitema

toerental op de schroef. Met een wat grotere schroefdia-

voor zichzelf bouwen.

meter en minder spoed gaf dat een beter rendement.”

Geen concessies
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Populair

Door de jaren heen ervoer Huitema ook de schaduwkanten

De Barkas kreeg snel bekendheid. Nadat het eerste exem-

van het ontwerpvak. Werven die zonder zijn medeweten

plaar was geëxposeerd op de beurs ‘Koers 88’ in Grouw,

veranderingen aanbrachten in het ontwerp. Of clandestien

plaatste Motorboot het schip dat voorjaar op de cover. In

gebouwde schepen waarover geen rechten waren betaald.

de Teleac-serie over varen, die in 1992 en 1993 werd uitge-

Om wildgroei tegen te gaan besloot hij vanaf 2000 aan drie

zonden, vervulde het 10 meter-model de hoofdrol. Het aan-

werven exclusieve bouwrechten toe te kennen: Bouma

tal bestellingen liet zien dat de Barkas in de smaak viel bij

Jachtbouw in Harlingen, Keikes in Sneek en Rego in Lely-

een kooplustig publiek en al snel kwam er vraag naar gro-

stad. Een ontwerper komt soms in een spagaat te staan.

www.motorboot.com
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4 Boeg, bakdek, stuurkast: een Barkas herken je meteen.
5 De apostelen op de romp zijn een typisch Barkas-kenmerk.
6 De actieve club van eigenaren organiseert elk seizoen een treffen. (Foto’s: Barkas Club).

Enerzijds is de klant met al zijn wensen koning, anderzijds
moet hij zijn ontwerp bewaken. “Het is voorgekomen dat ik
een klant heb afgewezen, omdat ik zijn veranderingen niet
wilde doorvoeren”, vertelt Huitema. “Tot woede van de
klant en tot ontzetting van de werfeigenaar overigens, die
een order dreigde mis te lopen. Ik ben en blijf scheepsbouwer, ik bekijk een ontwerp scheepsbouwtechnisch en doe
daarin geen concessies. Dan sta je te boek als streng,
maar ik moet het strak houden, want mijn naam is eraan
verbonden. Een functionele aanpassing vind ik niet erg. Bijvoorbeeld wanneer iemand de mast vervangt door een bezaan met steunzeil. Dan zeg ik: top! Het moeten echter
geen rare veranderingen zijn.”

In de Teleac-serie over
varen vervulde een 		
Barkas de hoofdrol
In totaal zijn er officieel 402 Barkassen gebouwd. “Hierover
zijn de licentierechten betaald”, aldus Huitema. “Er varen er
nog elf rond die illegaal zijn gebouwd, en vermoedelijk nog
enkele waarvan ik het niet weet.”
1 1 model
2 2 vindt,
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het lijnenplan voor dit model iets gewijzigd. Het voorschip
op de waterlijn is wat scherper gemaakt en de deklijn in het
voorschip verbreed, waardoor de steven iets meer waaiert.
De steven is ook een klein beetje schever, evenals de
rompplaten. Deze details zorgen voor een mooiere lijn.” En
hoe kijkt hij terug op zijn succesvolle ontwerpen? “Als ik
een Barkas zie varen, dan is dat wel een kick, hoor. Het
geeft een groot gevoel van voldoening.”

Archief te koop
De laatste Barkas is in 2011 van stapel gelopen, bij Keikes.
Sindsdien ligt de bouw stil, maar de Barkas is onverminderd populair onder motorbootvaarders. De actieve Barkas
Club (www.barkasclub.nl) draagt daar in belangrijke mate
aan bij. Huitema heeft er alle vertrouwen in dat er een opleving komt – de Barkas is er tijdloos genoeg voor. Zelf wil hij,
inmiddels 78 jaar, wel stoppen, maar hij heeft geen opvolger. “Daarom wil ik mijn hele archief, tekeningen, inclusief
licensierechten verkopen. Aan een collega-ontwerper of
een werf, die de Barkas nieuw leven in wil blazen.” Serieuze
gegadigden kunnen mailen naar: huiteduis@home.nl.
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