
Een dagje heen en weer naar Rabaul                                 30 maart 2016

Het is nog pikkedonker en regent pijpenstelen als mijn alarm midden in de 
nacht om kwart voor drie afgaat. Snel mijn kleren aanschieten, rugzak om en 
met de bijboot naar de kant. Sjors is ook paraat en in zwembroek vaart hij me 
naar de kade waar ik met een taxi heb afgesproken. Op het laatste moment 
kan ik zijn regenjack lenen, zodat ik niet met een nat pak aan mijn reis hoef te 
beginnen. Ik heb bij het kantoor van de Automobile Registry afgesproken waar 
ik gelukkig droog kan staan, maar de taxi staat er nog niet. Geen fijne 
wachtplaats aan de verlaten hoofdstraat met alleen wat nachtwachten voor de 
diverse gebouwtjes. 

Ik bel de taxi en hij blijkt me inderdaad vergeten te zijn maar met 15 min zal 
hij er zijn. Als ik denk hem aan te horen komen, is het een politieauto op 
patrouille. Helemaal veilig is Kavieng kennelijk niet...Maar mijn taxi komt 
uiteindelijk en we rijden vlot naar het vliegveld waar ik de eerste passagier 
blijk te zijn. Een beetje overdreven, die twee uur van te voren aanwezig zijn. 
Het is nog steeds donker als ik in de Fokker F100 stap, dat wekt vertrouwen, 
zo'n betrouwbaar Hollands vliegtuig. 

De hoofdstraat van Kavieng, geen fijne plek om in het donker te moeten wachten



Drie kwartier later stap ik uit in Rabaul. Als mijn medepassagiers hun weg 
hebben vervolgd, is ook hier de hal verlaten, op de schoonmaker na die de 
smoezelige vloer aanveegt. Dit is geen Schiphol Airport! Maar er is een 
versnapering te krijgen. Aan een balie die beveiligd is met tralies kan ik een 
'pie' en colaatje bestellen. Tafeltjes om dit ontbijt te nuttigen zijn er niet. Wel 
degelijke roestvrijstalen stoelen. Hier zal ik de tijd moeten doorbrengen tot 
Lindsay, de immigratie officier op kantoor verschijnt. 

Bij de voorbereidingen van mijn reis heeft de PNG douane per e-mail bevestigd 
dat ik een volledige inklaring kon doen in Kavieng. Toen ik daar aankwam, 
bleek echter dat er geen immigratiekantoor was om het benodigde visum af te 
geven. De vriendelijk douane man heeft daarop met Rabaul gebeld en het 
probleem kon worden opgelost door met onze drie paspoorten een dag heen 
en weer te vliegen naar Rabaul. Lindsay weet van mijn komst maar na twee 
uur op mijn harde 'zetel' vraag ik me af wanneer hij verschijnt. Ik bel hem op 
en over 20 min zal hij er zijn. 

Vertrek uit Kavieng Aankomst in Rabaul

Verlaten aankomsthal in Rabaul waar je alleen een snack achter tralies kan krijgen



En inderdaad, om kwart over negen zie ik iemand het immigratiekantoor 
openen. Lindsay heeft wat vragen over mijn reis en waar ik vandaan kom, alles 
heel vriendelijk, en verdwijnt dan met onze paspoorten in zijn kantoor. Een half 
uurtje later staan de visa erin. Ik voorzag nog problemen met betalen omdat ik 
niet genoeg kina meer had op een vliegveld zonder bank of wisselkantoor. 
Maar de visa zijn gratis, we mogen 60 dagen in PNG verblijven! Dat probleem 
is uiteindelijk soepel opgelost.
Ik heb nog een hele dag om door te brengen want mijn retourvlucht gaat pas 
om vijf uur, maar rondhangen op dat vliegveld is geen optie. Er zijn weliswaar 
diverse balies van autoverhuurbedrijven maar allemaal onbezet maar er rijden 
ook busjes naar Kokopo. Na de grote vulkaanuitbarsting van 1994, die het 
oude centrum van Rabaul onder een dikke laag vulkaanas heeft gelegd, is dit 
de hoofdstad van New Britain geworden. Daar zal wel iets te doen zijn. Over 
een mooie weg rijden we tussen tropisch groen, met palmolie- en balsa bomen 
naar de stad. De chauffeur vraagt me het hemd van het lijf en hij wil er wel 
een persoonlijke toer van maken. Die ruikt geld. Als ik hem duidelijk maak dat 
ik gewoon alleen naar de bank wil, verstomd de vragenstroom en kan ik op 
mijn gemak de omgeving in mij opnemen. Geld wisselen bij de BSP bank is 
een onderneming op zich. Pas als de computer eindeloos is geraadpleegd en 
talloze papiertjes zijn ingevuld, krijg ik te horen hoeveel kina ik krijg voor mijn 
€ 400. De wisselkoers die ze hanteren is 30% minder dan de Visa betaling voor 
mijn vlucht. Dat grenst aan oplichting! Met € 100 kom ik de dag ook wel door.
's Ochtends voor mijn vertrek ontdekte ik dat mijn iPhone niet meer wilde 
laden en aangezien de toeristische attractie van Kokopo beperkt is, ga ik op 
zoek naar een Apple specialist. De hoofdweg door Kokopo is een goed begin 
want ik zie overal grote reclameborden van wereldmerken en zelfs een 
shopping center. Na een paar keer vragen, wordt de brandende zon me te veel 
en stap ik in een busje dat me voor de mobieltje specialist van Kokopo afzet.
Aan een lange wand hangen laders van elk denkbaar merk. Het blijkt dat je 
hier je mobieltje kan laten opladen. Op een minuscuul papiertje wordt de tijd 
genoteerd en dan gaat je mobieltje aan de lader. Telefoneren heeft hoge 
prioriteit en als je geen elektriciteit in je hutje hebt, kun je het zo oplossen. 
Maar voor het probleem met mijn iPhone heeft het vriendelijke meisje geen 
oplossing. iPhones zijn niet te koop in New Britain. Een verloopstekker kan ik 
wel vinden om mijn eigen lader te kunnen gebruiken maar ook daarmee krijg 
ik mijn iPhone niet geladen. Een probleem voor later want ik heb de 
belangrijkste telefoontjes kunnen doen. De rest van de dag breng ik door in 
een Chinees restaurant waar ik op mijn laptop aan de planning van mijn 
volgende etappe kan werken. 
Aan het eind van de middag pak ik weer een busje naar het vliegveld en om 
zes uur stap ik uit in Kavieng. Naar de haven lopen is te ver maar er is geen 
taxi of busje te bekennen op het vliegveldje. Wel allerlei SUV's van 
zakenmensen. Op goed geluk vraag ik iemand of ik kan meerijden en 10 min 
later wordt ik weer bij de Registry Office afgezet. Sjors heeft snel in de gaten 
dat ik op de kant sta en springt meteen in de bijboot. Aan boord komt de 
heerlijke geur van kip in de oven me tegemoet. Een mooi welkom na een 
succesvolle dag! 
Hans 


