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nietsontziende automobilisten, de medemens in het algemeen en de criminelen.
(…) Tussen januari en september van
dit jaar werden er 2094 demonstraties
geregistreerd, een gemiddelde van 7,7 per
dag.” Ze merkten vrijwel niets van al deze
ellende. De enige tegenslagen waren een
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eenTussen
reis januari en september van
dit jaar werden er 2094 demonstraties
door Mexico en
Guatemala
geregistreerd, een gemiddelde van 7,7 per
in 1995
dag.” Ze merkten vrijwel niets van al deze
ellende. De enige tegenslagen waren een
keertje in de file in Mexico Stad, vanwege
een demonstratie en de ‘drooglegging’ in
Oaxaca, vanwege de verkiezingen.
En natuurlijk de Wraak van
Montezuma.
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Egypte is een prachtig land met een schitterend cultuurhistorisch erfgoed. Eigenlijk
heeft het land maar één groot nadeel: er
wonen Egyptenaren. Egyptenaren willen je
voortdurend allerlei dingen verkopen die je
niet wilt hebben en waar ze je te veel voor
willen laten betalen. En als je daar niet
intrapt, willen Egyptenaren baksjisj. Baksjisj
is Egyptisch voor een fooi, maar dan wel
één waar je zo min mogelijk voor doet.
Bijvoorbeeld: er komt een toerist een hotel
binnen, je rukt hem zijn koffer uit zijn
handen, draagt die drie meter naar de balie
van het hotel en eist vervolgens je baksjisj
op. Je gaat bij de ingang van een bezienswaardigheid staan, zorgt dat je er enigszins
uitziet als een suppoost, vraagt het kaartje
van de toerist, trekt dat vervolgens uit zijn
handen en geeft hem een rondleiding.
Omdat hij zijn kaartje terug wil,
loopt hij mee. Na twee minuten
eis je je baksjisj op. Uiteraard geef
je het entreekaartje niet terug
voordat hieraan is voldaan.

Regen in de Droogste Woenstijn ter Wereld

In 2001 reisden Ria en Arthur door Chili, van Punta Arenas
in het zuiden, via het op een kleine 4000km afstand in de
Grote Oceaan gelegen Paaseiland, naar de Atacama woestijn
in het noorden.
Over deze laatste bestemming schrijft Arthur: “Dit kan
alleen ons maar overkomen. Gaan we naar ‘de droogste
woestijn ter wereld,’ begint het te regenen. We landen
rond 18:00 uur op het vliegveld van Calama. Het is natuurlijk al verdacht dat we door een dik wolkendek moeten om

Baksjisj

te kunnen landen. (…) Om omstreeks 18:30 rijden we de
woestijn in. We gaan ongeveer 100km door deze ‘droogste
woestijn ter wereld’ rijden. Een rechte, geasfalteerde tweebaansweg strekt zich voor ons uit. Links, rechts en voor ons
geel zand, bezaaid met stenen. Boven ons regenwolken.
REGENWOLKEN? Na circa vijftien minuten: spatjes.
Nou ja… een enkel spatje… na nog tien minuten: bui!
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Hoezo droogste woestijn ter wereld?”
Van de vakantie naar Chili ging, door de ‘regen in de
droogste woestijn ter wereld’ de reis naar de geisers van
Tatío niet door. In een eerdere vakantie hadden ze de Colca
Cañon, in het zuiden van Peru, gemist. Tatío ligt in het

Dagboek van
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noorden van Chili, dus deze twee bestemmingen
liggen redelijk dicht bij elkaar. Een mooie reden
om beide bestemmingen alsnog aan te doen.
Dat deden ze rond de jaarwisseling van 2005/06.
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Mi Ying Chen is pianiste, fluitiste, theaterregisseur en kostuumontwerper

“Wie langer dan een half uur in de
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Beste Arthur Eger,
Mijn naam is Mi Ying Chen, ik schrijf u naar aanleiding van uw boek
“Hello! Change Money? FEC?” Mijn vader was Chinees, afkomstig uit
Qingtian, Zhejiang. Ik ben dan ook vele malen zowel in China als Taiwan
geweest. Het was een feest der herkenning om uw dagboek te lezen. Ik kwam
de eerste keer in 1985 in Taiwan waar mijn vader werd begraven en in 1994
was mijn eerste reis naar China. De laatste keer was in 2017. Bij de opening
van het Wilminktheater voerde de Nationale Reisopera, waar ik destijds voor
werkte, een Chinese opera uit. Wij, mijn man en ik, begeleidden de Chinese
zangers en dansers. Sinds die tijd hebben we veel vrienden in Shanghai en
Nanjing. Er is geen groter contrast denkbaar met het China van toen en nu.
De razendsnelle ontwikkeling die het land in zo’n korte tijd heeft doorgemaakt is ongekend en geeft de reiziger van nu een mooi beeld van hoe het
kort geleden nog was. Ik vind uw boek heel toegankelijk en met veel humor
geschreven. Wat mij betreft een aanrader voor iedereen die China in de jaren
90 bezocht, maar ook voor degenen die voor het eerst dit prachtige land gaan
verkennen.
Met vriendelijke groet,
Mi Ying Chen, Enschede
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