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Ervaringsdeskundige  
De deskundige die in de aanhef wordt genoemd moet u vooral zien als liefhebber. Ik 
ben gek op bootjes en vooral op de Zeegrundel. 
Gelukkig kan ik wel op ervaring bogen. Op mijn elfde jaar, in 1964, kreeg ik mijn 
eerste bootje. Toevallig een eikenhouten grundeltje. In 1966 kwam er in huize 
Barneveld een 7 m Baardagrundel. In 1968 werd de 7 m grundel vervangen door een 
8,5 m Zeegrundel, de ‘’Hollands Glorie’’. Hij ligt hier buiten. Dat je lang plezier van 
zo’n boot kan hebben bewijzen mijn ouders, die hier ook aanwezig zijn. Mijn vader is 
al 85 jaar en vaart nog intensief met zijn boot. 
In 1992 kochten Tineke en ik de ‘’Brave Hendrik’’, een 8,5 m Zeegrundel, ook hier in 
haven te bewonderen,  gemaakt volgens hetzelfde Sipman ontwerp, maar gebouwd 
door een particuliere botenbouwer. 
Gedurende al die jaren kende ik de heer Baarda, hij kwam af en toe over de vloer bij 
ons thuis en op de boot. 
In 1997 heb ik uitvoerig gesproken met de heer Sipman over het ontwerp. Ook heb ik 
in datzelfde jaar gesproken met de heer De Vries, de opdrachtgever van de eerste 
grundel, de Neeltje Jacoba, een 7 m Zeegrundel, nog voordat Baarda begonnen was 
deze boten te bouwen.  
Dit jaar zijn Tineke en ik tijdens de vaarvakantie in Limburg nog een keer op bezoek 
geweest bij de heer en mevrouw De Vries te Swalmen. De heer De Vries heeft veel 
invloed gehad op het ontwerp van de Zeegrundel en ik ben buitengewoon blij dat hij 
er vandaag ook zelf bij is. 
Tenslotte kan ik melden dat ik een maand geleden in Gorinchem ben geweest. Ik 
werd er hartelijk ontvangen door Wim en Rieneke van der Vos op de Neeltje Jacoba, 
de oergrundel, die vroeger aan De Vries toebehoorde. Ik was diep onder de indruk 
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van hun fraaie, perfect onderhouden boot. In mijn ogen de meest authentieke 
grundel, nog precies in de staat zoals de heer Sipman de Zeegrundel oorspronkelijk 
in gedachten heeft gehad.  
 

 
 
Tollenslaan 5  
Een prettig en gastvrij huis. Heel stijlvol en aangenaam. Het huis ademde van voor 
tot achter en van boven tot beneden de sfeer van bootjes. Hier woonde een pure 
liefhebber! Het huis stond vol met schitterende scheepsmodellen die de heer Sipman 
zelf had gebouwd met ein-de-loos geduld. Het hout ging hij soms zelf zoeken in de 
omgeving. Het was geen uitzondering dat hij het hout eerst een jaar liet drogen 
voordat hij het geschikt achtte als bouwmateriaal. 
De heer Sipman was een grote, indrukwekkende, bijzonder vriendelijke, enigszins 
introverte man; iemand met een rijke binnenwereld die graag droomde en 
fantaseerde over boten. Hij zal veel genoten hebben achter zijn tekenbord, terwijl in 
zijn hoofd allerlei ideeën opkwamen. 
Hij was geschoold volgens de rijke historie van de Nederlandse scheepsbouwkunde. 
Om zijn tekeningen te begrijpen heb ik de bijbel van de zeilsport, de eerste druk van 
“De Zeilsport” van Van Kampen uit 1923, moeten raadplegen. 
De scheepsontwerpen van Sipman zijn zo goed geslaagd, omdat zijn ontwerpen met 
veel geduld en fantasie, maar vooral met veel liefde tot stand zijn gekomen.  
In 1988 kreeg de heer Sipman een attaque. Hij overleed in 2001 op 87-jarige leeftijd. 
Hij was een scheepsontwerper uit hartstocht! 
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Neeltje Jacoba  
Deze advertentie van Baarda kende ik al heel lang. Ik vond het altijd een gezellig en 
sfeervol plaatje, maar ik snapte er niets van. Het bootje op de tekening leek volgens 
mij niet erg op de Zeegrundel, de mast staat ver naar achteren, een rechte gaffel, 
kleine rechthoekige ramen (poorten). Het ziet er meer uit als een visaakje. Wat heeft 
deze tekening te maken met de Baarda Zeegrundel?  
Toen Sipman mij, jaren later, de oorspronkelijke tekening van de 7 meter Zeegrundel 
liet zien, was er herkenning. Een rechte gaffel, een hele korte kajuit, waardoor de 
mast veel achterlijker lijkt te staan en kleine, rechthoekige poorten in de kajuit.  
Dit is het eerste ontwerp van wat later de Zeegrundel is gaan heten. Zeven meter 
lang was dit scheepje.  
Dit ontwerp, nr 102, is gemaakt door de heer Sipman in samenspraak met de heer 
De Vries. De Vries woonde destijds in Kinderdijk en wilde een klassieke zeilboot voor 
dagtochten op de rivier met zijn gezin.  
Er heeft een hele beschrijving van gestaan in de Waterkampioen in 1963. 
Deze foto van de ‘’Neeltje Jacoba’’ zeilend op de Lek bij Kinderdijk, illustreert het 
artikel perfect.  
Dit scheepje is in de 1963 gebouwd bij constructiebedrijf Haasnood te Katwijk  
Opvallend is dat ook dit schip nooit letterlijk is gebouwd. De kajuit is 50 cm langer 
dan Sipman bedoeld heeft. Op de foto zien we drie ramen in plaats van twee zoals 
op de tekening. 
De Vries heeft veel invloed gehad op het ontwerp. Sipman en zij hebben er een paar 
jaar over gesproken. Ze namen alle tijd. De Vries was en is een rationeel mens en 
wilde onder andere een hoger vrijboord om iets meer binnenruimte te creëren. 
Sipman voelde er niets voor. Het klopte niet met zijn gevoel voor schoonheid.  
Toch is het De Vries uiteindelijk gelukt om het vrijboord stukje voor stukje, tot 6 cm, 
omhoog te praten, maar hij heeft er een jaar over moeten doen. 
In 1963 reed Sipman toevallig een keer door ’s-Graveland……..! 
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Zuidereinde 325-326  
Baarda was ooit werkzaam bij de Spoorwegen, na eerder houtbewerker te zijn 
geweest. Hij had een stukje grond aan de Loosdrechtse plassen. Hij ging voor zijn 
plezier een klein houten bootje bouwen. Toen het bootje klaar was, kwam er iemand 
op hem af, die het wilde kopen. Baarda ging erop in en begon voor zichzelf weer een 
bootje te bouwen. Maar ook deze viel ook weer in de smaak bij een ander en ook 
deze werd verkocht. 
Zijn hobby is gaandeweg uitgegroeid tot beroep. Hij moest zelfs personeel in dienst 
nemen. Hij ging ook motorboten bouwen in staal. Het bouwen van casco’s liet hij 
over aan de  firma Loose te Made. Dat was een goede zaak want de kwaliteit van de 
casco’s en vooral de conserveringsbehandelingen waren buitengewoon goed en 
zeer modern voor die tijd.  
Voor bijzonderheden verwijs ik graag, na afloop van mijn verhaal, naar de heer en 
mevrouw Loose, die hier ook aanwezig zijn. 
 
In ’s-Graveland lagen de casco’s gewoon in het gras, tegenover de schuur en het 
woonhuis van Baarda, langs de kant van de weg. Zo ook in 1963.  
Toevallig reed Sipman door ’s-Graveland. Zijn aandacht werd getrokken door het 
casco van een motorboot. ‘’Het was net een klomp!’’ Ik durf dat alleen maar te 
zeggen omdat het een uitspraak van Baarda zelf is. Blijkbaar vond de heer Sipman 
dat ook, want hij stopte en bood Baarda aan om een echt schip voor hem te 
ontwerpen. Hij vertelde er toen nog niet bij dat hij het ontwerp van het 
platbodemjachtje thuis al klaar had liggen. Met de Zeegrundel is het bedrijf van 
Baarda tot grote bloei gekomen. 
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Baarda Jachtbouw  
In 1964 werd de eerste 7 m grundel gebouwd. Iets later volgde de 6 m grundel. In 
1966 maakte Sipman, op verzoek van Baarda, het voorstel voor de 8,5 m 
Zeegrundel. Ook toen werd de heer De Vries weer door Sipman geconsulteerd om 
gezamenlijk de filosofie achter het ontwerp rond te krijgen.  
De 7,5 m die weer later ontstaan is, was van de hand van Baarda zelf. En, voor de 
goede orde: Baarda is de 8,5 m grundel, later 9 m gaan noemen. Hij rekende toen 
het roer mee. De bedoeling laat zich raden: meer schip voor hetzelfde geld. Nog 
weer later heeft Baarda daadwerkelijk een halve meter toegevoegd aan de 8,5 m 
Zeegrundel. Baarda had vastgesteld dat het de zeilkwaliteiten ten goede kwam, het 
water achter de boot werd gemakkelijker losgelaten. 
 
Begin 70-er jaren beleefde de werf het hoogtepunt. Baarda stond in totaal 13 x op de 
Hiswa met meerdere schepen en wist een grote naam te vestigen. De naam Baarda 
stond voor kwaliteit. De faam van kwaliteit werd natuurlijk bepaald door de 
medewerkers. Zowel Richard Koster als Jan van Oord zijn hier aanwezig. Richard 
kan ik mij nog herinneren van vroeger. Volgens mij is hij zo’n beetje synoniem aan de 
werf. 
 
In 1968 haalde Baarda met een groot artikel de Waterkampioen. Merkwaardig detail 
is dat dit artikel geschreven is door A. van Oudgaarde, de ontwerper van de 
Tholense schouw. Waarom weet ik niet, maar aan de Tholense schouw had Baarda 
geweldig de pest. Van Oudgaarde had zich toch lovend over de Zeegrundel 
uitgelaten in het artikel, dus daar kon het niet aan liggen. Misschien omdat dit schip 
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zo sprekend op de Zeegrundel lijkt, vooral qua inrichting van de kajuit? Baarda heeft, 
denk ik, veel concurrentie gehad van dit type.  
 
In december 1978 viel het doek voor Baarda jachtbouw. Door oliecrisis en opkomst 
van polyester, volgens Baarda. Baarda kreeg verschillende hartinfarcten, waaronder 
een extreem zware. Hij heeft toen zes weken in het ziekenhuis gelegen nadat hij 
dagenlang in kunstmatige coma was gehouden. Wonder boven wonder bleef Baarda 
tot het eind van zijn leven fit. Tot op het laatst bleef hij varen en werken aan zijn 
eigen bootje. In 1994 verving hij nog eigenhandig de dieselmotor van zijn Aldebaran 
zeilboot. Hij overleed plotseling in maart 2005. Hij had zijn plannen voor het komende 
vaarseizoen al weer klaar liggen, maar het is er helaas niet meer van gekomen. Hij is  
78 jaar oud geworden. 
Baarda Jachtbouw heeft ongeveer 400 grundels gebouwd waarvan ca.10% 
motorgrundels, Comforta’s genaamd. 
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Architect Baarda  
De eerste schepen van Baarda leken nog erg veel op het oorspronkelijke ontwerp. 
Op de foto van dit casco ziet u dat de kajuit nog de oorspronkelijke lengte van het 
ontwerp van Sipman heeft. Maar direct vanaf het eerste begin heeft de heer Baarda 
een paar veranderingen doorgevoerd. De ramen werden groter en de rechte gaffel 
maakte plaats voor een kromme gaffel. Er kwam een boeiertuig op de Zeegrundel. 
Ook kwam er een gangboord langs de kuip. Tenslotte werd de kajuit langer, net als 
bij de Neeltje Jacoba. 
 
Graag wijs ik u nog op de motorbun van de 7m Zeegrundel. Standaard werd de 7 m 
Zeegrundel aangedreven door een buitenboordmotor, een probleemloos concept, 
uitstekend geschikt voor een zeilboot met hulpmotor, zoals dat heel gebruikelijk was 
in de zeventiger jaren. Zodra een binnenboordmotor werd toegepast sprak Baarda 
van een ‘’Fifty-fifty’’, een motorsailer. 
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Ontwerper Sipman  
De uitgangspunten van Sipman bij dit ontwerp waren: 
Eenvoudig te bouwen: knikspant, ontwikkelbare platen, dwz staalplaten die slechts in 
de lengterichting werden gebogen, zonder ze hol of bol te maken en goedkoop, want 
het moest bereikbaar zijn voor de gewone man.  
Dat was typisch voor de zestiger jaren, een doorbraak van een nieuwe groep 
watersporters. Na het harde werken tijdens de wederopbouw na de tweede 
wereldoorlog, kwam er vrije tijd en kwamen er middelen voor leuke dingen.  
 
Bij het ontwerpen dacht Sipman vanuit de boot, het zeilen en het varen. Bij de 
Zeegrundel wilde hij veel ruimte buiten creëren en binnen slechts de meest 
noodzakelijke accommodatie onderbrengen, eigenlijk een hedendaags concept. Je 
komt het nu vaak tegen bij sloepen. 
 
In zijn eerste ontwerp ontbreekt een inrichtingsplan. In zijn correspondentie met De 
Vries nam hij zich steeds voor een inrichtingsplan te maken. Maar het is er, volgens 
mij, nooit van gekomen. Het interesseerde hem gewoon niet! 
 
Sipman is heel bewust afgeweken van de gangbare platbodems. In tegenstelling tot 
vrijwel alle oudhollandse platbodems, ligt het breedste spant bij de Zeegrundel achter 
het midden. Dit is een moderne opvatting en is van belang voor de vormweerstand 
van de romp. De grootspant van de Zeegrundel is typisch oudhollands. Van spiegel 
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tot grootspant is de Zeegrundel identiek aan de Zeeschouw en andere grundels. Het 
voorschip is totaal afwijkend. Namelijk V-vormig, dus geen platte bodem. 

 

 
 
PR-man Baarda  
Baarda had met Sipman zijn liefde voor boten en varen gemeen. Verder waren het 
totaal verschillende personen. Veel beter dan de heer Sipman, snapte Baarda hoe je 
de gewone man kon interesseren in dit schip; helemaal geen eenvoudig, goedkoop 
schip die Zeegrundel! Baarda zwijmelde weg bij de aanblik van het schip en zei, 
meer dan eens, dat zijn schepen ooit nog eens in het Rijksmuseum zouden komen te 
staan. 
  
Baarda wist op knappe wijze een sfeer rond de Zeegrundel te creëren. Hij verzorgde 
fraaie, sfeervolle advertenties. Hij bedacht ook prachtige, gedragen namen voor de 
schepen zoals ‘’Hollands Glorie’’ of ‘’Pastorale’’, ‘’Vrouwe Cornelia’’ (naar zijn vrouw, 
die altijd een zeer actieve rol speelde op de scheepswerf) enz. Baarda gaf nog meer 
cachet aan zijn schepen door het schip in een historische achtergrond plaatsen. 
Uiteraard is het een traditioneel schip, maar dat het ontwerp geïnspireerd was door 
de Zeeuwse Botvisser van twee eeuwen terug, moet ik helaas naar het rijk der 
fabelen verwijzen. Ik weet niet precies waar dit verhaal vandaan komt, in elk geval 
niet van Sipman en mijnheer De Vries weet ook van niets. Ik durf hier onder elkaar 
best eerlijk te zijn; het is nonsens. Ik kan wel vijf redenaties houden die aantonen dat 
dit een verzinsel is. Sipman wilde juist een innoverend ontwerp maken. Een 
platbodem op nieuwe leest geschoeid. Ik sluit niet uit dat het een goede grap van 
Baarda was: ‘’als je er naar gaat vissen, vang je bot’’. 
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Baarda schonk, in tegenstelling tot Sipman, juist veel aandacht aan de 
accommodatie. Het moest een boot zijn voor het hele gezin. Hij maakte zijn boten al 
vrouwvriendelijk, toen varen en zeilen nog een 100% mannenaangelegenheid was. 
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De synthese  
Het succes van Baarda Jachtbouw is geheel, toe te schrijven aan de uiterst 
succesvolle Zeegrundel. Maar zonder Baarda zou de Zeegrundel nooit een succes  
zijn geworden.  
Toen ik Sipman daarover later sprak, realiseerde hij zich dat de Zeegrundel eigenlijk 
zijn meest succesvolle ontwerp was geweest, afgaand op het aantal rondvarende 
schepen. En zo kon het gebeuren dat op de rouwkaart van Sipman en op de 
bedankkaart na de begrafenis, de succesvolle Zeegrundel prijkt. 
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Zeegrundel?  
Het spijt mij ik moet eerlijk tegen u zijn. Het is helemaal geen grundel! Niet een klein 
beetje niet, helemaal niet..! 
 
Grundel? 
Het artikel in de Waterkampioen dat in 1963  werd geplaatst, was een drieluik met 
twee andere grundels, een ontwerp van Gipon en de Waterjoffer, beide zuivere 
grundels. Omdat Sipman net de tekening had ingestuurd, werd dit platbodemjachtje, 
er als vergelijkbaar scheepje bij geplaatst. Bijna verontschuldigend werd geschreven 
dat het geen grundel is. Toch is het de eerste keer dat deze boot met grundels in 
verband wordt gebracht. 
 
De naam Zeegrundel is door Baarda gekozen omdat hij zich daarmee wenste te 
onderscheiden van schouwen. Schouwen werden in die tijd door Jan en alleman 
gebouwd, waren soms lelijk en hadden af en toe een bedenkelijke reputatie. Deze 
boot had een punt en geen platte steven, dus waarom zou het dan geen grundel 
zijn? 
 
Zee? 
Ja, inderdaad: de zwaarden hebben de vorm van zeezwaarden, maar Zeegrundel is 
slechts een analogie van Zeepunter en Zeeschouw. Zeegrundel klinkt stoer en 
robuust en spreekt meer aan dan ‘’platbodemjachtje’, zoals Sipman erover sprak. 
Baarda vond zulke zaken belangrijk en gelijk had hij! 
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Verborgen kracht van het ontwerp  
Baarda is ondanks zijn drang tot veranderen altijd van de rompvorm afgebleven. Die 
is namelijk perfect!  
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Het kleine driehoekje op de boeg, waaraan het voorstag is bevestigd, is 
beeldbepalend. Het loopt mee met de boeg en zorgt ervoor dat het terugvallende 
boeisel op fraaie wijze harmonieert met de steven. Stelt u zich eens voor hoe anders 
de boot er uit zou zien zonder dit driehoekje!  
Graag wil ik uw aandacht vragen voor deze fraai gebogen lijn. Als je die lijn ziet, dan 
heb je direct het gevoel dat het wel snor zit met het ontwerp. Het ziet er heel 
harmonisch uit, maar waar dient hij eigenlijk voor?  
Het is de lijn van de spantoppervlakten. Het maken van deze lijn is de eerste, 
belangrijke controle achteraf, van een rompontwerp.  
Ter plaatse van elk spant wordt de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het 
onderwatergedeelte berekend. De uitkomsten van deze rekensommen worden 
volgens een bepaalde maatstaf grafisch uitgezet ter hoogte van elk spant. Door de 
gevonden punten trek je vervolgens een lijn. Als dat een harmonisch verlopende 
curve oplevert, die vooraan iets spitser is dan achter, dan heb je het goed gedaan. 
Zo niet; dan moet je het ontwerp aanpassen en alle handelingen weer herhalen. 

 
 
 

Als deze lijn eenmaal getekend is, kun je de cilinder- of scherptecoëfficiënt bepalen. 
Dat doe je door het gedeelte vóór het grootspant, in vieren gelijke stukken te delen. 
Hetzelfde doe je met het deel achter het grootspant. Door de gevonden 
afscheidingslijnen op te meten en uit te drukken in een % van de maat van het 
grootspant en vervolgens het gemiddelde te nemen van deze waarden kom je uit op 
0,6 ipv 0,68 zoals gebruikelijk is voor een oudhollands schip. 
Als de gevonden waarde tussen 0,5 en 0,6 ligt is sprake van een zgn ‘’scherp jacht’’.  
De Zeegrundel is dus een scherp jacht. Weliswaar ‘’vol gebouwd’’ maar nog net 
scherp. Sipman kon zijn geluk niet op. Eureka! Dit is precies wat hij wilde! 
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De boot is gemaakt van ontwikkelbare platen. Hoe kunnen dan de spanten rond zijn 
in het voorschip?  
Sipman maakt hierbij gebruik van een geraffineerde techniek. De platen van de 
boorden lopen in de kop omhoog. Omdat de spanten altijd verticaal staan maken ze 
een hoek met de ‘’ontwikkelrichting’’ van de platen. Zodra ik nu de plaat buig 
(demonstratie) ontstaat er een holte tussen de plaat en het rechte spant. Om de plaat 
te volgen, moet het spant dus gebogen worden uitgevoerd. 
 
Optisch treedt een vergelijkbaar effect op. Als je schuin van voren, vanaf een laag 
standpunt, naar de boeg kijkt ervaar je deze als bol. Dat wordt bovendien nog eens 
versterkt door het samenvloeien van het vlak en de boorden. Deze komen aan de 
uiterste voorzijde, in één vlak te liggen, zodanig dat de knik tussen beide platen 
‘’verdwijnt’’ op circa 50 cm van de boeg. Zeer kunstig gevonden!  
 
In de mode is het moeilijkste om eenvoudige kleding mooi te laten zijn. Juist dan 
heeft het klasse. Dat geldt ook voor de Zeegrundel. 
Je kunt de bezieling van Sipman en zijn intentie bij het maken van het ontwerp er 
bijna van afscheppen. 
 
Slot  
Wij mogen ons gelukkig prijzen met onze Zeegrundels. Ze zijn mooi, ontworpen met 
liefde, puur vakmanschap en volgens de beste tradities in de jachtbouw! Het is een 
degelijk gebouwd schip en zeilt verdienstelijk, ruim, uiterst functioneel en is een 
onuitputtelijke bron van zeilplezier. Ik feliciteer u met uw schip! 
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Dank u wel!         
 
Henk Barneveld, 30 sept 2006 
 


