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MEERIJDEN IN EUROPA

MEERIJDEN IN DUITSLAND

Een internationale site van Franse origine is Blablacar.com, in
2004 opgericht. Je kunt er terecht voor grensoverschrijdende reizen, maar ook voor een carpooltocht. Actief in tien
Europese landen en sinds vorig jaar ook in Nederland. Maandelijks reizen zo’n zeshonderdduizend mensen via de site. Je
kunt ﬁlteren op prijs en tussenstops. Rekent geen bemiddelingskosten. Met icoontjes geef je aan wat voor passagier je
bent: Bla, BlaBla of BlaBlaBla; of je graag muziek luistert.
blablacar.com

Mitfahrgelegenheit.de is de Duitse tak van het Amerikaanse
carpooling.com. Per maand ontstaan zo’n 1,3 miljoen matches
tussen lifters en autobezitters. Sinds vorig jaar vraagt de site
11 procent bemiddelingskosten; gratis alternatieven zijn
drive2day.com en Fahrgemeinschaft.de. De sites presenteren
zich als internationaal platform, maar bieden voornamelijk
Duitse bestemmingen.
mitfahrgelegenheit.de, fahrgemeinshaft.de,
drive2day.com

LIFTEN MET DE DUIM OF DIGITAAL

Wie niet uren op
een parkeerplaats
wil wachten, boekt
een lift via een
website. Dat is niet
gratis en minder
romantisch, maar
wel veiliger en
sneller.
Door Angela Wals
Illustratie Leonie Bos

De laatste gratis lift

D

eze zomer stond ik nog
in de berm langs de A2.
‘Anvers-Paris’ stond er
op mijn bordje. Rugzak
tegen een lantaarnpaal, duim omhoog en
vriendelijk lachen. Zo
lift je naar Frankrijk, dacht ik. Zeven ritjes
later, inclusief een ongemakkelijk uur op
een tankstation in een Parijse banlieue,
sloop ik een camping op aan de Normandische kust. De volgende ochtend ontbeet
ik op een zonnige boulevard met uitzicht
op de D-daybunkers. 24 uur eerder had ik
nog geen idee dat ik hier zou eindigen.
Nu zou ik kunnen klagen over die FransBraziliaanse vrachtwagenchauffeur die
het stuur van zijn tientonner met zijn ellebogen bestuurde om een joint – maatje
sigaar – te kunnen draaien. Maar daar
heeft niemand wat aan. Een 70-jarige Françoise, gepensioneerde psychiater, drukte
mij tussen Mont Saint-Michel en SantMalo met de neus op de feiten: ‘Nooit gehoord van Blablacar, ma chérie?’ Haar
dochter was ook aan het liften, en die vond
al haar rides op internet. Diens klasgenoten ook. En zelf had Françoise covoiturage,
de voorloper van Blablacar, gebruikt als ze
naar haar zus in Parijs wilde en geen zin
had om te rijden.
Die zomer kwam ik nog één analoge lifter tegen. Ik bleek een fossiel langs de weg.
In de herfst waag ik een nieuwe liftpoging. Via Blablacar.com kom ik in contact
met Goran (37). Hij is een weekend in Amsterdam met zijn vriendin en reist maandagavond terug naar zijn woonplaats Göt-

tingen, Midden-Duitsland. Hij heeft nog
een zitplaats over. Ik reageer op zijn oproep en we sms’en een paar keer over
plaats en tijd.
Göttingen, de stad van… ja, van wat eigenlijk? ‘Wat is je eindbestemming?’,
vraagt de Duitser dan ook nadat we op de
P+R handen hebben geschud, Goran was
een kwartier te vroeg. ‘Göttingen’, antwoord ik. Goran en zijn vriendin kijken elkaar aan en schieten in de lach. Daarna:
‘Dat hoor je niet vaak, maar de stad is zeker
een bezoekje waard. De oude vestingmuur is best mooi.’
Goran is chauffeur van beroep, een stu-
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dentenbaan waarin hij is blijven hangen.
Zodra hij een reis langer dan 100 kilometer gaat maken, biedt hij de rit aan op een
meeliftsite. Over een week moet hij naar
Valencia, een klant ophalen met een busje.
Op de heenweg kunnen daar gemakkelijk
vier mensen bij. Medepassagiers meenemen doet hij al sinds eind jaren negentig,
toen Mitfahrgelegenheit.de het licht zag.
Dat is één van de eerste en nog steeds de
grootste ridesharingwebsites in Duitsland.

‘Neem je lifters mee omdat je op deze
manier mensen kan ontmoeten met
mooie verhalen?’, vraag ik als we de A10
oprijden. Goran drukt mijn romantiek genadeloos de kop in: ‘Nee, het verdient
geld.’ Zwarte zakcentjes zijn het. Ik betaal
Goran 29 euro om van Amsterdam naar
Göttingen te komen. Dat is ongeveer
6,5 euro per 100 kilometer. Ter vergelijking: het treinticket dat ik kocht voor de
terugweg was 60 euro, twee keer zo duur.
Zodra je als autobezitter een lift aanbiedt,
geeft Blablacar een suggestie voor de prijs.
Daar kun je iets boven gaan zitten, maar
een begrenzer zorgt ervoor dat je geen
grote winst kan maken.
Nadat we 1,5 uur later de Duits-Nederlandse grens over zijn en Goran de voor
hem ontspannen 200 kilometer per uur
kan rijden, komt hij een beetje los. Zijn extra bijverdiensten hebben toch wel een
mooi verhaal opgeleverd. De gekste meerijders die hij ooit heeft gehad? Goran:
‘Dat waren drie Bengalezen en een Indiër.
Dit soort internetritjes zijn voor illegalen
een goedkope manier om in Europa de
grenzen over te gaan. Ze stonken ontzettend. Maar dat was prima, ze hebben nu
eenmaal een andere cultuur. Alleen toen
ze hun schoenen uittrokken heb ik er iets
van gezegd.’
Goran zet zijn ritten normaliter op drie
sites: Blablacar, Drive2day.com en Fahrgemeinschaft.de. De grote Mitfahrgelegenheit gebruikt hij niet meer. Zij vragen
sinds een jaar een vergoeding van 11 procent van de reissom. Oprichter Sven Domrös distantieerde zich boos van deze ‘com-

merciële exploitatie’ en begon een nieuwe
carpoolpagina: Fahrgemeinschaft. Prominent staat op de homepage: ‘Fahrgemeinschaft is en blijft gratis.’ Goran: ‘Dat gebeurt er als een leuk initiatief een succes
wordt, dan willen mensen er geld aan verdienen. Ik ben bang dat met Blablacar hetzelfde gaat gebeuren.’ De Nederlandse Blablacar vraagt voorlopig nog geen bemiddelingskosten, maar in Frankrijk kost de
site al wel geld.
Na vier uur rijden komt Göttingen in
zicht. Mijn slaapplaats (gevonden via
Airbnb) ligt niet op de route, maar Goran

wil graag voor mij omrijden. Ik mag hem
ook bellen voor eettips voor morgenavond. Maar waarschijnlijk vind ik alles
zelf wel, zegt hij. Al het mooie van Göttingen bevindt zich binnen die ene muur.
In het appartement, op het waterbed
met glanzend dekbed, maak ik de balans
op. Analoog versus digitaal liften: goedkoop gereisd, maar niet gratis. Je weet wel
wanneer je weggaat en met wie je meegaat, maar de charme van zomaar bij iemand binnenstappen en op de bonnefooi
reizen is weg. Avontuur is nog nooit zo
overzichtelijk geweest.
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