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Gooi en
Eemland

Over de precieze geboortedatum
van het bijzondere schip kan wor-
den getwist. Was dat 14 augustus (de
dag van de tewaterlating) of 28 au-
gustus 1937 (waarop de Piet Hein in
de vaart werd genomen). Vaarkracht
gaat uit van die laatste datum, de
dag dat het Nederlandse volk het
jacht als huwelijksgeschenk aan
prinses Juliana en prins Bernhard
gaf. Bedenker van het elegante witte
schip (31,33 meter lang, 5,49 m.
breed en1,54 m. diepgang) met zijn
houten opbouw en dekken was
Henri Willem de Voogt. Architect ir.
Sybold van Ravesteijn ontwierp het
interieur, die daarbij rekening hield
met de door Juliana gewenste sobere
en doelmatige aankleding. 
Aan boord is zit- en slaapruimte
voor zes passagiers en vijf beman-
ningsleden. 

Huisvrouwen
Vijftig bedrijven en dertig particu-
lieren schonken onderdelen voor de
Piet Hein. 
’Bij de overhandiging van het schip
kon Ernst Crone niet al die gulle ge-
vers bij naam noemen, maar wel de
Nederlandse Vereeniging van Huis-
vrouwen’, meldt Vaarkracht. ’Die
had niet alleen de keukenuitrusting
geschonken, maar ook de proviand-
kasten gevuld, voor het keukenlin-
nen gezorgd en een stofzuiger ge-
kocht plus… een verstelmandje!’ Sa-
men met de teakhouten betimme-
ring en de sobere maar comfortabele
meubels met hun afgeronde hoeken
leverden de vele schenkingen een
stijlvol interieur op. 
In 1980 is het schip na een grondige

restauratie overgedragen aan de
Stichting Piet Hein, die het nautisch
monument varend houdt. 
Tal van mensen hebben afgelopen
decennia met de Piet Hein kunnen
varen. Vaarkracht heeft eind deze
maand het schip (opnieuw) gehuurd
om met patiënten en naasten een
memorabele vaartocht te hebben,

waarbij ’de zorgen even aan de wal
blijven’. De Piet Hein ligt op 26 en 28
augustus bij de Kalkovens Nautisch
Kwartier en op 27 augustus bij res-
taurant de Haven van Huizen. 

Schoonheid
’De tachtigjarige heeft nog niets aan
schoonheid verloren en spreekt ook

vandaag nog tot de verbeelding, ge-
tuige de reacties die de vrijwilligers
van Stichting Piet Hein telkens krij-
gen’, meldt Vaarkracht. ’Het idee dat
Juliana en Bernhard, hun dochters
en hun gasten decennialang aan
boord waren, spreekt tot de verbeel-
ding. De salon waar de prins en
prinses hun koffie of glaasje wijn

dronken, de ronde eethoek waar zij
aan het ontbijt zaten en dineerden
voorop, het bescheiden werkhoekje
van de prinses, hun slaapkamer, hun
badkamer. Je kunt er als gewoon
burger nu zomaar een kijkje nemen.
Veel heeft de tand des tijds door-
staan en veel onderdelen zijn nog de
originele uit 1937.’
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Op 26, 27 en 28
augustus in de
haven van Huizen
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Huizen Het koninklijke jacht Piet
Hein viert binnenkort zijn tachtig-
ste ’verjaardag’ in de haven van Hui-
zen, op initiatief van VaarKracht, de
stichting die kankerpatiënten en
hun naasten een dag mee uit varen
neemt.
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