
W
at weet ik van
Otto? Hij zit
schuin achter
me. Zo te zien
slaapt hij, de
man naast hem
kijkt een film.

Otto vliegt naar São Paulo, dat is voorals-
nog de enige zekerheid. Hij is verder, zo
staatopzijnLinkedIn-pagina,nieuwsgie-
rig, holistisch, creatief. Type: planner, on-
derzoeker, cultuurgevoelig, empathisch,
TheEnglishPatient. Genoeggespreksstof.
Wehebbenelkaareenpaaruurgeleden

kort ontmoet bij gate F7, vlak voor het
boarden. Het voelde een beetje als een
blind date. We zitten allebei op vlucht
KL791 van9.55uur, in eenBoeing777naar
SãoPaulo –dáthebbenwe inelkgeval ge-
meen.Hij in stoel6A, ik5E. Ikhaddestoel
naast hemkunnenkiezen,maar dat leek
watopdringerig.Stel,hetkliktniet,danzit
je toch twaalf uur naast elkaar, kauwend
oprijstmeteensausje.
DeKLMheeftonsmethaarMeet&Seat-

programmabij elkaar gebracht. Althans,
wehebbenallebei opdeboekingspagina
aangegevendatwezijngeïnteresseerd in
hetontmoetenvanmedepassagiers.Daar
moet toch toekomst in zitten, had pro-
ductmanager JanvanHeldenvandeKLM
me gezegd: honderdenmensen vliegen
gezamenlijk naar dezelfde stad, diemoe-
tenietsgemeenschappelijkshebben. ‘Mis-
schien gaan ze naar hetzelfde congres,
misschien naar dezelfde voetbalwed-
strijd. Als je van tevorencontact legt, kun
je eventueel stoelennaast elkaar kiezen.
Of evenkoffiedrinkenopSchiphol.’
Het is allemaal vrijwillig. Je vinkt Face-

book of LindedIn aan en geeft toestem-
ming dat andereMeet & Seaters op deze
vlucht jeprofielmogenzien. Jekunt je in-
teressesaangeven,deredenvanjetrip(‘op

reisvoorzaken’),endetalendiejespreekt.
OttospreektNederlands,EngelsenPortu-
gees. Hij is Nederlander, hij woont en
werkt in São Paulo.Misschien kanhijme
degoedekantopsturenindieonoverzich-
telijke megametropool. Hij zal vast wel
eenaardig restaurantjeweten.
Ottowas de enige die terugmailde (‘Ik

zie je aan boord!’). Ik had ook nog ene
Carla gemaild, die haar Facebookpagina
hadgekoppeld,maardieheeftnietgerea-
geerd.Misschienheeftzezichbedacht,of
misschien,tja,vondzemenietinteressant
genoeg. Ik zou het haar nog voorzichtig
kunnen vragen, want ik weet haar stoel
(52A). Ze komt uit Noorwegen en heeft
langroodhaar.
Otto – 42, strategisch planner en ont-

werpervanstedelijkeinfrastructuren, fer-
vent reiziger, zes jaar wonend in São
Paulo – blijktMeet& Seat niet eensnodig
tehebbenommensenaantespreken.Nog
voordat ikaanboordeenwoordmethem
heb kunnen wisselen, weet hij al dat de
mannen op zijn rij uit Kenia komen,
boordwerktuigkundigenzijnennaarBra-
zilië vliegenomEmbraer-vliegtuigenop
tehalen.OnderwegnaarAmsterdamhad
hij al eenpaardenmennergesproken.

Brazilië loopt voorop
Probleempje: als je met iemand anders
dan je buurman of buurvrouwwilt pra-
ten,waardóe jedat eigenlijk in eenvlieg-
tuig? Er is geen extra zitruimte en bij de
keukenenwc’s ishetookniet lekkerhan-
gen; daar wachten mensen met hoge
noodenpasserenstewardessenmetnoot-
jes of te hete verfrissingsdoekjes (‘Kuntu
misschienergensandersgaanstaan?’).
We belanden op elf kilometer hoogte,

bovendeAtlantischeOceaan, op eenper-
soneelszitjebij de toiletten.Otto is inder-
daad eennieuwsgierige, onderzoekende

man. ‘Ik vind het interessantmensen te
ontmoeten, naar hun verhalen te luiste-
ren. Ikdoehetnietomtenetwerken.’
Het valt hem nog wat tegen hoeveel

mensenmeedoen.Hijhadmijopdeonli-
nestoelindelinggezien, en ‘die vrouwuit
Noorwegen’. Zo is het tot dusver op de
meeste vluchten. De KLM, die zich profi-
leertmet socialemediamet ondermeer
een 24/7-servicedienst op Facebook en
Twitter,begoninfebruarimetMeet&Seat.
Zo’n tienduizendpassagiers hebben tot
nu toe meegedaan. Het is nu enkel nog
mogelijk op intercontinentale vluchten,
envoorwiebusinessclassreistookopEu-
ropesevluchten.

Vijf Meet&Seatersopéénvlucht is zo’n
beetjehethoogsteaantal.Nummer1opde
lijst: SãoPaulo.Daarnavolgendebestem-
mingenNewYork, SanFrancisco,Mexico-
StadenLosAngeles.
Brazilië loopt voorop, en dat verbaast

Otto geenszins. ‘Het netwerkenhoort bij
hetleven.HetisvoorBrazilianeneensoort
veiligheidsmechanisme. Ze kopen ook
hun spullen bij mensen die ze kennen.’
Voordat Facebookgrootwerd, zaten ze al
massaalopOrkut, eensoortHyves.
DathadAnaookgeschreven,eenBrazi-

liaanse vrouwop vlucht KL792, de vlucht
van volgende week terug naar Amster-
dam. ‘Brazilianen zijn verslaafd aan alle
vormenvansocialemedia,of hetnuFace-
bookis,Twitter,Foursquareof Instagram’,
schreef ze in een antwoordopmijn Face-
book-message. ‘Het is voor ons heel ge-
woonmensenvia internet teontmoeten.
Misschienomdatonzestedenzomassaal
zijn. Op internet heb je meer kans aan-
dacht tekrijgendanopstraat.’
Het is slechts een kwestie van tijd dat

meer Brazilianen zich zullen aanmelden
bij programma’s alsMeet & Seat. Zegt de
vrouwdie iknogsteedsnietken,maarop

Stoel 52A?Datmoet dan

Wereld
MEET & GREET SOCIAAL IN DE WOLKEN

2 DE VOLKSKRANT REIZEN
ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012

de terugvlucht kan ik haar aantreffen in
stoel 15A. O ja, schrijft ze, als je een goed
restaurant in dewijk Jardins zoekt, pro-
beer Brasil aGosto of CapimSanto. ‘Maar
als jeBraziliaansgaateten,neemgeenbai-
ana!Daar zitheel veelpeper in.’

Kijk.Daarhebjewataanals jemaareen
paardagendetijdhebt ineenonbekende

stad. Ana – 26, fotograaf en journalist –
geeft tips over haar stad, ik over de stad
waar zij straks op doorreis naar haar va-
kantiebestemmingItaliëslechtseenpaar
uurzalkunnenbesteden. ‘Koopjekaartje
voorhetAnneFrankHuisvastonline’,was
het eerste wat me te binnen schoot, en
drink wat op de barboot Barco, niet ver

VRIENDEN MAKEN IN HET VLIEGTUIG
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Vliegbuddy’s
Vliegen wordt sociaal. Malaysia Airlines heeft MHbuddy: daarmee kun je snel in con-
tact komenmet je eigen Facebookvrienden op de plaats van bestemming of in het

vliegtuig. Air Baltic heeft SeatBuddy. Daar geef je je stemming aan (relax, chat, busi-
ness talk), en dan groepeert het systeem passagiers bij elkaar in het vliegtuig. Bij

KLM’s Meet & Seat kun je na de aanschaf van het ticket, uiterlijk tot 48 uur voor ver-
trek, op de paginamet de stoelindeling kijken. Klik op de banner, volg de instructies.

Medio 2013 wordt de optie volledig geïntegreerd in de online check-in.

Netwerkenkannuookal in de lucht. Via deboekingspagina
vanvliegtuigmaatschappijen. ‘Hi, youmust beAna.’
DoorEric van denBerg

HetMeet & Seat-programmaop
klm.com: de stoelindeling die Eric in
beeld krijgt voor de vlucht São Paulo-
Amsterdam. Op deze pagina kan hij

zienwelke reizigersmeedoen enwelk
Facebook- of LinkedIn-profiel zij heb-
ben. Contact leggen kan via Facebook
of LinkedIn.



De 5 gevaarlijkste
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HANDIG DING SUITCASE SYMPHONY

DeVerenigdeNaties hebbende derde zondag vannovember
uitgeroepen tot InternationaleHerdenkingsdag voor
Verkeersslachtoffers. Opwelkewegenmoeten reizigers zich
schrap zetten? Door Iñaki OñorbeGenovesi

Geweldige vergezichten,
maar levensgevaarlijk

1 Camino de Los Yungas
(Bolivia)

Deverraderlijkekronkelwegtussende
Boliviaanse hoofdstad La Paz en Co-
roicogeldtal jarenalsdegevaarlijkste
wegterwereld.Ruimzestigkilometer
smalle bochten, steile afdalingen en
doodsangstenlangsravijnenvansoms
800meterdiepte.
IndebermvandezedoorParaguay-

aanse krijgsgevangenen in de jaren
dertig gebouwde weg, staan steeds
meer herdenkingskruizen. Stille
herinneringen aanplekkenwaar
vrachtwagenchauffeurs,buspas-
sagiers of toeristen het leven
lieten.
Veelzeggend is dan ook

debijnaamdiedeplaatse-
lijke bevolking aan de
weg heeft gegeven: El
Camino de la Muerte
(De Weg van de
Dood). En dat heeft
weer een enorme
aantrekkingskracht
op mountainbikers
opzoeknaardeultiemeafdaling.

2 Skippers Road
(Nieuw-Zeeland)

Nauwelijks veranderd sinds Chinese
contractarbeiders zichhalverwegede
19de eeuwmetpikhouwelen endyna-
mietdoordeharderotssteenvanSkip-
persCanyonwerkten.Plaatselijkeher-
dershaddennamelijkgoudbijdeShot-
over River gevonden. Een ruim 26
kilometer lange en zenuwslopende
route langsdeafgrond.
Zo gevaarlijk dat automobilisten

dezewegslechtsmeteenspeciale vrij-
geleideopmogenenautoverzekeraars

in hun polissen hebben staan dat ze
nietuitkerenbijeenongeluk.Tochwa-
genmeerenmeertoeristenzichaande
weg.Wantwieheelhuidsderivierweet
tebereikenkaner –nadeopluchting –
bungeejumpenof in een bootje stap-
penomtewildwaterraften.

3
Passo dello Stelvio
(Italië)

Beruchte,maarookmooiebergpas
in de Alpen die de Italiaanse regio
Lombardije verbindtmetOosten-
rijk. Minder gevaarlijk wellicht
danandereextreemrisicovolle
wegen,maaronderschatniet
de
48haarspeldbochten aan
denoordkant (Prato) en
39maal éénhaarspeld-
bochtaandezuidkant
(Bormio).Totaalonge-
schikt voor mensen
die snel wagenziek
worden of bestuur-

ders in auto’smetweigerachtige rem-
men.
WeldoordemakersvanTopGear,het

populaire autoprogramma van de
BBC, uitgeroepen tot ’de geweldigste
autoroute indewereld’.Enookwieler-
liefhebbers – deelnemers aan deGiro
d’Italia – en amateurrenners trappen
zichgraag stukopde ruim20kilome-
ter langeklimmeteengemiddeldstij-
gingspercentagevanzo’n7,7procent.

4
Dalton Highway
(Verenigde Staten)

Ookwel de Alaska Route 11 genaamd.
Ooit opgericht als aanvoerlijn voorde

PrudhoeBay-olieveldenbijdeNoorde-
lijke IJszee. Een bijna 670 kilometer
langeweg door een legewitte vlakte.
Enormebevoorradingsvrachtwagens
enmetersgrotegatenindetoendrabo-
demzijn een constant gevaar. Evenals
hetfeitdatslechtsdriedorpenmetnog
geen zestig inwoners doorgaan voor
‘debewoondewereld’.

Tel daarbij de temperaturendie dik
onder het vriespunt liggen en auto-
pechkanalsneleenriskantezaakwor-
den. Het verklaart waarom autover-
huurbedrijvenhunklantenuitdrukke-
lijk verbiedenmethunauto’s opdeze
weg te rijden.

Maar degenendie het nabij de olie-
veldengelegenplaatsjeDeadhorsewe-
tentebereiken,krijgenonvergetelijke
midzomernachten en poolnachten.
Kleinminpunt: inDeadhorseworden
geenalcoholischedrankengeserveerd.
Datheeftgeleid tothetplaatselijkege-
zegde ‘All that farand still nobar’.

5
Sichuan-Tibet Highway
(China)

VanhetChineseChengduinhetoosten
naardeTibetaansehoofdstadLhasa in
het westen. Een monstertocht langs
tientallen etnische volkeren, veertien
bergtoppenvanzeker4.000meter en
zeker twaalf onstuimige rivieren.
BijXinduqiao,bijgenaamdhet ‘para-

dijsvandefotografie’,hebbenreizigers
dekeuzeof zedenoordelijkeroutevan
2.412 kilometer nemen of de iets kor-
tere zuidelijke route van2.149kilome-
ter. Beide wegen staan garant voor
spectaculaire vergezichten,maar ook
voor landverschuivingen, extreme
kansophoogteziekteenweersomstan-
digheden die variëren van tropische
hitte totbitterewinterkou.

B
est handig, die rolkoffers.
Geen gesjouwmet rugzak-
ken, geen striemen in je
schouder door een over-
volleweekendtas.Maarer is

éénnadeel. Zo’nkoffermaakteenhels
lawaai.Zohels,dat instedenalsBerlijn
enRomesommigestratenalverboden
terrein zijn voor rolkoffervolk. Wie
toch over de kinderkopjes wil lopen,
moet zijnkoffermaaroptillen.
Daarom bedacht ontwerper Jeriël

Bobbe (27) voor zijn afstudeerproject
aandeDesignAcademy in Eindhoven
een manier om het geratel van onze
koffertjes te laten klinken als Beetho-
vensFürElise. Letterlijk.Dooreenreeks
houtentegelsmetelkaarteverbinden,
creëerdeBobbeeenklankbord. Trek je
rolkoffer eroverheen en je hebt mu-
ziek.

De Suitcase Symphony is evensimpel
als ingenieus. Elke tegel, gemaakt van
Amerikaanswalnotenhout, heeft een
bepaalde ‘ribbeldichtheid’. Hoe dich-
ter de ribbels op elkaar zitten, hoeho-
ger de toon. Door de tegels in eenbe-
paaldevolgordeteplaatsen,kunjever-
schillende melodieën creëren. Het

tempobepaal je zelf.
‘Hout is duurzaam en geeft trillin-

gen goeddoor.Maar het kan ookmet
aluminium.Dankrijghetgeluidmeer
eenrockkarakter’, zegtBobbe.Sowieso
kun je eindeloos variëren. Snel lopen,
langzaam lopenof metmeermensen
tegelijk. Leuk vermaak als je op een
vluchtof treinmoetwachten.
VooralsnogheeftBobbealleendebe-

gintonen van Für Elise klaarliggen,
maar hele toonladders zijnmogelijk.
Wiezienhetvoorons:werollenSchip-
holbinnenenhetWilhelmusklinkt.
Jammergenoegheeftdeluchtha-
ven bedankt. Schiphol vindt de
tegelstelawaaiigvoordetermi-
nals.

EvaOude Elferink
bloondesign.com

Carla zijn
Gevaar voor vallende stenen

WEGEN HAARSPELDBOCHTEN EN RAVIJNEN

vanhetCentraal Station.
‘Dat is toch geweldig’, reageert Otto,

leunendtegendedeurvandeBoeing (we
stondenweerindeweg). ‘Erzijnongetwij-
feldnogtienanderenindittoesteldieook
niet precieswetenwaar zeheenmoeten.
Tegelijkertijd zit het volmetmensendie
er wonen enwerken en álles weten.’ Hij
zietMeet & Seat als een leuk beginnetje,
het isnognietaf. ‘KLMzoumeerhandvat-
ten moeten geven. Als ze online vragen
wieerbijvoorbeeldnaardeFormule1gaat
of naardieendiezakenbeurs,zullenmeer
mensenreageren. Jegaatnietuit jezelf zo-
maarwathobby’sopnoemen.’

Oogmasker op
Watzeg jewel,watzeg jeniet. Jebenadert
vreemden, maar wel vreemden die niet
per se vreemdenwillenblijven. Eens vra-
gen aanCarla, in stoel 52A. Of tochmaar
niet: ze slaapt, oogmasker op, weggedo-
ken tegen het raampje aan. Omhaar nu
wakker te schudden, met ‘Hallo, ik ben
Eric, herken jeme?’ – nee. Ik herkenhaar
lange haar van de foto. Ik loop nog een
keer een onnodig rondje door de cabine
(misschienkijktzeop),maardangaikme
eenstalker voelen, endruip ikaf.
Stel, ikzouwérkelijkeenstalkerzijn.Of

eenman die erg graag twaalf uur naast
mooie dames uit Noorwegen zit? KLM
zegt: ‘Als je iets raars vermoedt, kun je je
profieldeleten,of zelfsvanstoelverwisse-
len. Wemaken dit niet mee. Bovendien,
aanboord is het de echtewereld. Dan zit
je niet meer op het anonieme internet.’
Anamaaktzichgeenzorgen. ‘Datprivacy-
probleemheb je sowieso op internet: ie-
dereenkan jenaam intikken en je online
vinden.Het is eenrisicodat jeneemt.’
Ikweet dat Anadonker haar heeft, dat

kon ik op Facebook zienop een vakantie-

foto. En dat ze in januari in Brazilië met
dolfijnen heeft gezwommen (met een
vriendindie Laraheet). Opde internatio-
nale luchthaven van São Paulo speur ik
eenweek later langs de gezichten vande
wachtendenbij de gate. Zewasniet inde
stad,vaneenontmoetingishetnietgeko-
men;met Otto heb ik vrijdagavond nog
evenietsgedronkeninCandela,eenbarin
Itaim,nietvervanzijnappartement. Ikzie
Ananiet.Maar ikweet: stoel 15A.
Devlucht terugnaarAmsterdamiseen

nachtvlucht. Die gaat zoals die gaat: het
etenkomtredelijksnel,misschiennogdat
karretje met de taxfree, en dan gaan de
lichtenuit. Na het opstijgen loop ik snel
naar rij 15. Ik reikmijnhandover de twee
mensen in 15Cen15B,dieverwonderdop-
kijken. ‘Hi... YoumustbeAna...’

Ik heb Ana nooit meer gezien. Offline
twaalf woorden gewisseld. Aan boord
babbelen leek onswat onhandig, zomet
die slapende mensen om ons heen; we
sprakenaf inAmsterdamkoffietedrinken
tijdens haar stop-over. Maar bij het uit-
stappenzagenweelkaarniet indechaos.
Geen telefoonnummer, enkel Facebook.
Zeantwoordteenuur later, alshethaar is
gelukt verbinding te krijgen en als ik al
thuis ben: ‘Ik ben nog op Schiphol!’ De
vriendindiehaar zouophalen, is nogon-
derweg.HetAnneFrankHuisof deHermi-
tage gaat zeker niet meer lukken, mis-
schiennogdatdrankjeopdieeneboot.
We zijn nog steeds Facebookvrienden.

ZeheeftgeschrevendatzeVenetië fantas-
tisch vond, en dat ze haar KLM-vlucht te-
rug heeft gemist en via Parijs naar huis
moestvliegen.WeergeenMeet&Seat.Ook
dat kan gebeuren in de echtewereld. Zo
gauwikweerinSãoPauloben,gaanwesa-
men een caipirinhadrinken. Zeweet nog
welwat leuke tentjes.
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