Bounty-eiland

PITCAIRN

Pitcairn is een bestemming waar veel wereldzeilers van dromen,
maar waar je niet zomaar komt. Vaak maken de weersomstandigheden
een bezoek gewoonweg onmogelijk. Jaap Bel en Minke Lohrengel
hebben geluk en dompelen zich onder in het bounty-eilandleven.
Tekst en foto’s MINKE LOHRENGEL
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aap! De ankerketting lijkt vast te zitten, ik krijg hem
niet omhoog!” roep ik in lichte paniek naar achteren, terwijl ik me ondertussen stevig vasthoud aan
de reling. De boeg van onze Eastern Stream maakt
wilde sprongen door de hoge, steile golven die de ankerbaai van Hanga Roa in komen rollen. Het waait inmiddels
35 knopen en de ankerketting kraakt af en toe vervaarlijk
als hij vol op spanning staat. Tijd om me af te vragen wat
sterker is, onze ketting of waar hij achter klem zit, is er niet.
We moeten hier zo snel mogelijk weg!
Dit slechte weer, dat in de voorspelling pas de komende
nacht zou komen, is precies de reden waarom we vanmorgen zijn uitgeklaard op Paaseiland. Met slecht weer willen
we niet op deze onbeschutte ankerplaats liggen; dan zijn
we liever op zee. Het weer slaat om terwijl we aan het einde
van de ochtend onze laatste aankopen aan boord tillen en
de boot klaarmaken voor vertrek. Uren eerder dan verwacht. Gelukkig lukt het om op de motor de ketting los te
varen en het anker op te halen. Op alleen het stagzeil zeilen we de baai uit en zetten koers naar onze volgende
bestemming: Pitcairn.

Geen passaatzeilen
In dit gebied van de Zuidelijke Stille Oceaan vaar je niet al
barbecueënd de zon achterna. Zo ver zuidelijk is het weer
vaak onstabiel. Nog nooit hebben we zo vaak onze zeilvoering moeten aanpassen als op deze oversteek. Het ene
moment varen we met een dubbel gereefd grootzeil, het
volgende moment moeten we alle zeilen bijzetten, of zelfs
de spinnaker hijsen om nog een beetje gang te houden. We
houden er rekening mee dat het een lange trip kan worden;
alleen met goed weer is het mogelijk een tussenstop te
maken op Paaseiland en Pitcairn. De eerste echt veilige
bestemming is de Gambier Archipel.

Ankeren in Bounty Bay
“En, hoe ziet het weer eruit? Denk je dat we er kunnen
ankeren?” Ik spui een groot aantal vragen in Jaaps richting
wanneer hij via de SSB-radio het laatste weerbericht bin128
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De scheepsbel van de Bounty.

nenhaalt. We zijn nog ongeveer drie dagen zeilen van Pitcairn verwijderd en de spanning neemt toe. “Het ziet
ernaar uit dat de wind afneemt op de dag dat we aankomen en het daarna een paar dagen rustig blijft,” antwoordt
Jaap met een twinkeling in zijn ogen. Zou het dan toch
mogelijk zijn?
We hebben geluk, want het weer houdt zich keurig aan de
voorspelling. De wind neemt zelfs dusdanig af dat we de
motor moeten starten om überhaupt aan te komen. Vanuit
het donker doemt langzaam een steeds groter wordend,
zwart gedaante voor ons op, terwijl de geur van land de
geur van zout zeewater langzaam verdringt. Omdat we ’s
nachts aankomen kunnen we niet op zicht ankeren. Aandachtig bestuderen we de satellietbeelden in ons navigatieprogramma. In Bounty Bay zoeken we de zandvlakte,
die we op de satellietfoto hebben gevonden en laten ons
anker vallen met nog ongeveer vijftien meter water onder
de kiel. Als het anker goed ligt, hijsen we een dubbel
gereefde bezaan. Dit moet de boot in de wind houden en
haar enigszins stabiliseren, want onze dertig tonner ligt
zelfs zonder wind al stevig te rollen op de deining. We duiken ieder op een bank in de kajuit voor een paar uurtjes
slaap. Morgen maar zien waar we zijn beland.

Bijbootperikelen
“Sailing boat in Bounty Bay, sailing boat in Bounty Bay,
this is Pitcairn Radio!” Het is nog vroeg in de ochtend wanneer Kevin ons oproept op de marifoon. De eilanders willen weten wie we zijn en of we aan land willen komen vandaag. Natuurlijk willen we dat! Vanaf onze plek in de baai
ziet het hoge groene eiland er al heel uitnodigend uit, maar
we zijn vooral benieuwd hoe het aan land zal zijn. We laten
de bijboot te water en motoren richting de haven, die
berucht staat om de brekers die er recht inlopen. Halverwege begint de motor hevig te sputteren, om vervolgens af
te slaan en niet meer te starten. “Wat nu?” vraag ik aan
Jaap. “Terug naar de boot of de haven in peddelen?” “Laten
we peddelen,” antwoordt Jaap nuchter, “het is rustig weer
vandaag.”

PITCAIRN

De ankerbaai van Bounty Bay.

EASTERN STREAM
Nog lang niet afgebouwd en zeker nog niet geschikt om mee te
zeilen, zo ziet Eastern Stream eruit wanneer Jaap Bel (46) en
Minke Lohrengel (42) haar in 2013 voor het eerst zien. Ze staat al
vijftien jaar in een loods en heeft nog nooit water onder haar kiel
gehad. Beide masten liggen langszij en werkelijk niets aan het
schip is af. Een groot klusproject. Maar ze is wel sterk gebouwd,
oogt solide en heeft een degelijke motor. Haar zelf afbouwen en
tuigen lijkt Jaap een leuke uitdaging.
In drie jaar bouwen Jaap en Minke Eastern Stream af en testen ze
haar capaciteiten op zeiltrips naar Denemarken, Noorwegen en
Spitsbergen. Terwijl Jaap zijn hele leven al zeilt en van zeilen zelfs
zijn beroep heeft gemaakt, is dit voor Minke een eerste kennismaking met het zeilen en het leven aan boord van een zeilschip. Maar
het bevalt beiden zo goed dat ze in 2016 de trossen losgooien voor
een langere zeilreis. Via het Panamakanaal en Paaseiland varen ze
naar Chili om bijna twee jaar door Patagonië te zwerven. Eind
november 2019 laten ze het vaste land van Chili achter zich om via
Paaseiland en Pitcairn naar Frans Polynesië te varen.

Zelfs met weinig wind rollen we aardig
achter ons anker in Bounty Bay.

Ontwerp
Romp
Werf
Bouwjaar
LOA x B x D
Gewicht
Tuigage
Motor

Chiquita ’46
Stalen s-knikspant
Zelfbouw
1996
15 / 4 / 2 m
30 ton
Kits
DAF 575 (100 Hp)

De natuur is prachtig groen
en kleurrijk op het eiland.
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Overal op het
eiland vind je
sporen rechtstreeks uit het
verleden.

PITCAIRNS ROEMRUCHTE VERLEDEN
Een klein eiland met diepe afgronden, hoge kliffen en bijna geen mogelijkheden om
aan land te komen. Wanneer de muiters van de Bounty op 15 januari 1790 aankomen op Pitcairn blijkt het eiland onbewoond en de grond vruchtbaar. Maar misschien is nog wel belangrijker dat de negen muiters – samen met de 6 mannen, 11
vrouwen en een baby van Tahitiaanse afkomst – vanwege de geïsoleerde ligging
van het eiland niet zo snel gevonden zullen worden. H.M.A.V. Bounty wordt uitgeladen en ontdaan van alles wat op het eiland gebruikt kan worden. Op 23 januari
1790 wordt de boot in de brand gestoken om elk spoor van aanwezigheid te laten
verdwijnen. Het lukt de muiters lang om onder de radar te blijven, want pas in 1808
wordt Pitcairn voor het eerst bezocht door het Amerikaanse schip Topaz.
Pitcairn vormt samen met de eilanden Henderson, Dulcie en Oeno de eilandengroep van Pitcairn en is het laatste overzeese grondgebied van de Britten in de
Zuidelijke Stille Oceaan. Alleen Pitcairn is bewoond en de dichtstbijzijnde buren
zijn Paaseiland (1000 mijl naar het oosten) en de Gambier eilanden (350 mijl naar
het noordwesten).
Op het ongeveer vijf vierkante kilometer wonen zo’n 45 mensen. De meeste
inwoners zijn nog altijd afstammelingen van de muiters van de Bounty. Hun achtergrond speelt nog steeds een grote rol. Zo stellen de meesten zich voor met een
uitleg van welke familie ze afstammen.

Wanneer Brenda, de immigratiebeambte, even later onze
lijn aanpakt, moet ze lachen. Ze legt uit dat zeilers meestal
gebruik maken van de tenderservice die de eilanders aanbieden, waardoor het een raar gezicht is dat een bijboot
roeiend binnenkomt. We zien er zelf de lol ook wel van in,
al worden we soms wanhopig van onze bijboot die voor de
nodige problemen blijft zorgen. Dit is niet de plek waar je
een slecht functionerende buitenboordmotor wilt hebben.
Gelukkig mogen we gebruik maken Brenda haar kajaks en
krijgen we uiteindelijk een tweedehands bougie. Dit ding
zorgt ervoor dat onze buitenboordmotor het tot aan ons
vertrek volhoudt.

Inklaren
Om in te klaren, moeten we naar Adamstown. Daar wonen
de meeste van de ongeveer 45 eilanders. Omdat het dorp
120 meter hoger ligt dan Bounty Bay, mogen we achterop
de quad van de enige agent op het eiland. Via een steile en
bochtige weg brengt hij ons naar het centrale plein .
Ondertussen nemen we de eerste indrukken in ons op.

Zijn er gele bananen en groene
kokosnoten voor een bananenlunch
met vers kokoswater?
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Een blik op St. Pauls Pool.

Het is tropisch groen. Langs de weg staan palmbomen vol
kokosnoten en zien we de prachtigste kleuren bloemen. De
huizen in het dorp zijn ruim en hebben grote tuinen met
allerlei soorten fruitbomen.
Brenda stempelt onze paspoorten tweemaal. Als ik haar
vragend aankijk, legt ze uit: “Je krijgt ook de uitklaringsstempel, waar je bij vertrek zelf de datum in kunt vullen.
Dat is voor iedereen praktischer en vooral veiliger.” Ze
heeft zeker een punt, want boten vertrekken meestal wanneer het weer verandert. Naar de wal gaan is dan vaak
geen optie meer. Maar volgens de Pitcairners treffen we
het; het weer zou stabiel genoeg zijn om wel een week te
blijven.

Op verkenning
Het weer blijft inderdaad rustig. Slechts een keer verkassen
we tijdelijk naar een andere ankerbaai omdat het te hard
waait, er veel deining staat en we aan lagerwal liggen. Alle
overige dagen kunnen we zonder problemen de kant op
om op verkenning te gaan. Aan alles merk je dat er een
kleine gemeenschap op het eiland woont. Iedereen die we
ontmoeten, stelt zich voor en er is geen twijfel dat wij van
het jacht zijn. We zijn op dat moment namelijk de enige
toeristen op het eiland. Regelmatig worden we uitgenodigd
voor een verfrissend glas water, een stuk watermeloen,
papaja of avocado, terwijl we ondertussen luisteren naar
de verhalen die zij vertellen over het eiland en hoe het is

Wandelen over de ridge met naast
ons diepe afgronden.

om hier zo afgelegen te wonen. We voelen ons in de watten
gelegd en meer dan welkom.
Met de machete in onze rugzak verkennen we het gebied
buiten Adamstown en genieten we van alle uitzichtpunten, de natuur en de sporen eilandgeschiedenis die je overal tegenkomt. Het eiland is groen, tropisch en divers. Steile
kliffen en glooiende vlakten wisselen elkaar af. Steeds kijken we goed om ons heen. Zijn er gele bananen en groene
kokosnoten voor een bananenlunch met vers kokoswater?
Een van de wandelingen die we maken brengt ons naar de
oostpunt van het eiland. Vanaf de haven moeten we eerst
stevig omhoog, waarna we weer afzakken naar zeeniveau.
Vanuit de groene beschutting lopen we een zanderige
vlakte op met weinig begroeiing, om te eindigen bij een
hek met daarachter een steile afgrond. Wanneer we naar
beneden kijken, worden we getrakteerd op een betoverend
uitzicht: St. Paul’s Pool, een natuurlijke poel die alle tinten
blauw aan ons toont. Golven breken her en der over de rotsen en voorzien het bad bijna continu van vers water. Het
is adembenemend. We klauteren verder naar beneden.
Even later snorkelen we in turquoise water met allerlei
soorten vissen om ons heen, terwijl buiten de golven tegen
de rotsen klappen. Wat een verfrissende traktatie!

Bounty Day
“Iedereen vraagt zich af of het jullie gaat lukken om te blijven tot Bounty Day,” zegt Sue. We drinken aan het einde

De Longboat op weg naar het
bevoorradingsschip voor diesel.

Op zoek naar groene
kokosnoten voor vers
kokoswater

PITCAIRN

ZEILBESTEMMING PITCAIRN
Het eiland heeft geen landingsbaan voor vliegtuigen en is alleen per
schip te bereiken. Naast een bevoorradingsschip dat ongeveer viermaal per jaar het eiland bevoorraadt, wordt het eiland bezocht door
zeilboten, expeditie- en cruiseschepen. Het zijn voornamelijk de zeilers
die aan land komen. Het weer, de open ankerbaaien en de weinige
landingsmogelijkheden maken Pitcairn voor veel zeilers in dit gebied
een aanlokkelijke en avontuurlijke bestemming.
Er zijn meerdere ankerplekken rond het eiland, maar allen zijn onbeschut. De ankerplaatsen Bounty Bay en Tedside zijn de enige plekken
met een mogelijkheid om aan land te komen.
De haveningang in Bounty Bay is smal en ondiep, waardoor golven naar
binnen rollen en breken. Dus na een lange trip vanaf de Zuid-Amerikaanse kust is het heel goed mogelijk dat het weer niet rustig genoeg is
en je Pitcairn voorbij moet varen zonder voet aan wal te zetten. Maar
wanneer het weer het toelaat om het anker te laten vallen en aan land
te gaan, ben je op een heel bijzondere plek waar maar weinig toeristen
komen.

▲ Zwemmen in
een prachtige
poel.
◀ JJaap opent de
kokosnoot als
dorstlesser en
voor het heerlijke
vlees wat erin zit.

Inklaren is een koud kunstje. Om aan land te mogen en een stempel in je
paspoort te krijgen, betaal je 50 dollar per persoon. Daarna krijg je een
brochure met alle wandelingen en hoogtepunten van het eiland en kun
je op verkenning. Dit kan je op eigen gelegenheid doen, of via rondleidingen die de eilanders aanbieden op hun quads. Wil je niet met je eigen
dinghy naar de wal, dan kun je gebruik maken van de tenderservice die
de eilanders aanbieden.

van de middag met haar en Pirate Pawl een biertje in hun
café aan huis. Wij hopen het ook en houden het weerbericht nauwlettend in de gaten. De bewoners van Pitcairn
hebben ons uitgenodigd om samen Bounty Day te vieren.
Elk jaar op 23 januari herdenken de eilandbewoners de
historie van het eiland en van hun voorouders. Dit jaar is
het 230 jaar geleden dat de muiters van de Bounty zich vestigden op Pitcairn.
Het weer is ons goed gezind. In de vroege morgen gaan we
samen met de eilanders vissen met de Longboat. Met verbazing kijken we hoe de vissers de zee en het gedrag van
de vogels bestuderen en zo in anderhalf uur ongeveer tien
Yellowfin tonijnen en een Kingfish aan boord hengelen.
Dat is nog eens wat anders dan die ene tonijn die wij in de
afgelopen zeven weken hebben gevangen.
Terug in de haven zijn overal mensen in de weer. De vis
wordt schoongemaakt, er wordt vanaf de pier gevist op
andere vissoorten en een aantal mannen zijn op de rotsen
van karton en hout een miniatuur Bounty aan het bouwen.
“Vroeger lieten we hem echt brandend te water,” vertelt
Pawl. “Maar we wonen natuurlijk in een heel groot natuurreservaat, dus verbranden we de Bounty tegenwoordig
gewoon aan land.”
In de namiddag komen de eilanders op hun rode quads
naar de haven. Iedereen is ontspannen en men kletst wat
met elkaar, terwijl de laatste hand aan het diner wordt
gelegd. Het gemeenschapsdiner is een immens buffet.
Naast de sashimi en ceviche van verse tonijn heeft iedereen op het eiland wat gemaakt: we worden verrast met
pizza, salades, lokale specialiteiten en superzoete toetjes.
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Wanneer de zon ondergaat, wordt de Bounty in brand
gestoken, terwijl de eilandbewoners a capella liederen zingen over het leven op hun eiland. Ik houd het bijna niet
droog. Wat bijzonder om van zo dichtbij in het leven van
deze gemeenschap te mogen kijken.
Bounty Day is een heel bijzonder einde van ons verblijf op
dit prachtige eiland. Golven breken al regelmatig in de
ingang van de haven wanneer we iedereen gedag zeggen.
Voor de laatste keer laten we onze bijboot te water, die
inmiddels vol ligt met gekregen groenten en fruit. Vanaf
het einde van de pier krijgen we een seintje zodra het rustig
genoeg is om naar buiten te varen. Het is de eerste keer dat
we de haven uitvaren met zoveel mensen op de kant die
ons uitzwaaien. Ter-wijl onze bijboot over de hoge golven
klapt, probeer ik terug te zwaaien. Maar zwaaien is amper
meer mogelijk en dat merken we ook wanneer we aan
boord stappen. Eastern Stream rolt driftig heen en weer
achter haar anker.

Afscheid van een bijzondere plek
Wetend dat het weer morgen nog minder gaat worden en
we niet nogmaals door het weer overvallen willen worden –
zoals ons op Paaseiland overkwam – besluiten we dat een
extra nacht in de baai waarschijnlijk alleen zorgt voor een
slechte nachtrust. En dus gaat het anker op, hijsen we de
zeilen en zetten koers richting Gambier. Terwijl Pitcairn
langzaam achter ons opgaat in de nacht en onze boot rustig
op een oor ligt, genieten we na in de kuip. Pitcairn heeft
haar verwachtingen meer dan waar gemaakt en het eiland
met haar bijzondere bewoners heeft ons hart veroverd.

