
3736

Jeroen Komen (1968) richtte in 1995 IT bedrijf Knoworries op. De 

snelle groei vereiste dat hij zichzelf regelmatig aanpaste aan een 

nieuwe functie. Was hij eerst gewoon techneut, al snel moest hij 

leren managen en daarna directeur zijn. Toen Knoworries groot 

genoeg was om zelfstandig door te gaan, ontsloeg hij zichzelf en 

kocht hij een vliegtuigje. Hij vloog ermee naar vrijwel alle landen 

van Europa en maakte onderweg spectaculaire foto’s. 

Tijdens de vele uren in de lucht, ontwikkelde hij langzaam een 

andere kijk op de wereld en haar bewoners en besefte hij dat 

vrijheid soms gebaat is bij regels en kaders. De inzichten hiervan 

presenteerde hij onlangs op TEDx.

Avonturier en ondernemer Jeroen Komen doet 

iets wat maar weinigen doen; met zijn eigen 

kleine vliegtuigje vliegt hij kriskras door Euro-

pa. Hij ontmoet bijzondere mensen op afgele-

gen plekken, ontsnapt aan vele gevaren, maakt 

duizenden (lucht)foto’s en zoekt letterlijk de 

grenzen van de vrijheid op. Ik kan vliegen is in 

woord en beeld hiervan de neerslag; spectacu-

laire luchtreizen in een prachtig beeldverhaal. 
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Ik kan vliegenJeroen Komen

‘Tijdens mijn allereerste vlucht in het allerkleinste 

zelfgebouwde tweezittertje vroeg Jeroen of ik 

hem wilde landen op Lelystad. Ik heb me zelden 

zo kwetsbaar gevoeld en beleefd voor de eer be-

dankt.’ 

Hans Sibbel, Cabaretier Lebbis

‘Jeroen gaf me iets unieks. Midden in de lucht in 

zijn vliegtuigje de stuurknuppel. Dat gevoel is 

onbeschrijfelijk. Fijn dat hij er een heel boek met 

soortgelijke ervaringen omheen heeft weten te 

maken vol anekdotes en bespiegelingen. Daar-

naast krijg je gelijk een heel scala aan handige 

weetjes over vliegen en de luchtvaart mee. Ge-

woon lezen dus!’

Martijn Aslander, explorer of the network and 

information age

‘Jeroen leeft het begrip vrijheid op een manier 

waar de meesten van ons alleen maar van kunnen 

dromen. Tegelijk brengt hij het met zijn verhalen 

binnen ieders bereik.

Esther Jacobs, No Excuses lady

Tien minuten later land ik op Zell am 
See. Ik tank 40 liter in de ene tank en 
20 in de andere. Volgens mijn bereke-
ningen had ik nog 40 liter over, ofwel 
zo’n drie uur bereik. Dat mijn motor 
uitviel kan dus niet aan een tekort aan 
brandstof hebben gelegen. 
Ik mail een foto van het vliegtuigje 
met de besneeuwde bergtoppen op 
de achtergrond naar Mieke, de wedu-
we van de bouwer. Ze mailt terug:‘Je 
maakt de droom van mijn man waar.’ 
Nadat ik voor 5 euro een plekje heb 
gekregen voor mijn vliegtuig in de han-
gar, aangenaam sneeuwvrij, meld ik 
me op de toren. Ik vraag of er mis-
schien een instructeur beschikbaar is 
voor me, want ik heb tijdens de afge-
lopen vlucht geconcludeerd dat din-
gen in de bergen behoorlijk anders 
zijn, en dat ik me niet zeker voelde in 
bepaalde situaties. 

De volgende dag stap ik samen met 
een instructeur in mijn vliegtuigje. Het 
weer is stukken beter en we vliegen 
over de hoge Alpen heen om te lan-
den op een klein veldje aan de zuidzij-
de van de Alpen. Volgens de instruc-
teur is de performance van mijn vlieg-
tuig helemaal in orde, en ook vindt hij 
dat ik prima doe wat er in de boeken 
staat; zo vlieg ik bijvoorbeeld niet in 

het midden van een dal maar aan de 
zijkant, zodat ik altijd een U-turn kan 
maken. 
De complimenten geven me het ver-
trouwen dat ik nodig heb. 
En dan krijg ik echt de smaak te pak-
ken! In plaats van te gaan skiën vlieg 
ik vrijwel de hele vakantie over de pis-
tes. Naast mijn skigroepgenoten neem 
ik ook de eigenaars en medewerkers 
van De Berghut mee, om ze hun dorp 
en huis eens van een andere kant te 
laten bekijken.
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Omdat ik het sneu vind voor Hans dat 
hij het Engelse vliegavontuur heeft 
moeten missen door zijn hersenschud-
ding, heb ik me voorgenomen om hem 
alsnog een keer mee te nemen in mijn 
vliegtuig, als er zich een geschikte ge-
legenheid voordoet. Zo’n gelegenheid 
dient zich aan in de zomer: Mies ver-
blijft met haar gezin in een vakantie-
kasteeltje in Frankrijk en ik nodig Hans 
uit om er samen naartoe te vliegen. 
Het wordt een fantastische avond. 
Naast Hans zijn er nog twee cabare-
tiers te gast, het denk- en graptempo 
is bijna niet bij te houden, we hebben 
allemaal buikpijn van het lachen. 
De volgende dag neem ik iedereen 
een voor een mee voor een vliegtocht-
je, om het kasteeltje vanuit de lucht te 
bekijken. 
Als Hans en ik terugvliegen naar Ne-
derland, valt opnieuw tijdens een klim 
de motor uit. Onmiddellijk verricht ik 
weer de nodige paniekhandelingen, 
waaronder het wisselen van benzine-
tank. De motor slaat weer aan. 
Ik leg aan Hans uit dat dit me nu al 
een paar keer is overkomen en dat ik 
heel graag hier en nu de proef op de 
som neem. Zou het dan toch kunnen 

dat mijn rechtertank leeg is 
wanneer dit gebeurt? Ook 
al heb ik dan keer op keer 
berekend dat dat feitelijk 
onmogelijk is? 
Hans vindt het prima. Ik 
schakel terug naar de rech-
tertank en inderdaad, drie 
minuten later valt opnieuw 
de motor uit. 
Omdat mijn linkertank vol-
gens mijn calculatie ook 
niet meer zo vol zit, word ik 
ineens nerveus en besluit ik 

voor het eerst in mijn leven 
af te wijken van mijn navi-
gatieplan, om een voor-
zorgslanding te maken bij 
een vliegveld in de buurt. 
We tanken en vervolgen 
onze vlucht in een ruk terug 
naar huis. Thuisgekomen 
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In de natuur verschijnen veel patronen ogenschijnlijk zonder doel. 

Een minuscuul eerste stapje leidt tot een volgend stapje. Een hele 

reeks stapjes wordt een geheel. Het geheel is meer dan de som 

der delen. Watermoleculen die elk hun weg naar beneden volgen 

vormen een rivier. En condenserende watermoleculen vormen 

een wolk. Als die afkoelt ontstaat een regenbui.

Iemand vestigt zich aan een doorwaadbare plaats aan een rivier. 

En nog iemand. En iemand aan de overkant. Zo ontstaat een stad.

Deze organisch gegroeide patronen kunnen in strijd zijn met de 

wensen van een hogere orde. Rivieren in Nederland overstromen 

zo nu en dan. Niet handig voor landbouw en bewoning. Met dijken 

kunnen we het water in betere banen leiden. En zijn er opeens 

menselijke doelen (droge voeten) en middelen (dijken). Zo’n mid-

del wordt snel een doel op zich, dat vervolgens weer andere mid-

delen vereist (waterschappen, dijkverzwaring). Teveel subdoelen 

worden regels, en als niet meer te herkennen is waar die regels 

voor zijn, noem je het bureaucratie.

Organische verandering noem ik ook wel bottom-up, de aanpak 

voor doelgerichte verandering top-down.

Bottom-up en top-down zitten elkaar regelmatig in de weg. Top-

down kost veel energie en frustratie. Bottom-up gaat geleidelijker.

We kunnen vinden dat discriminatie fout is, en dat we het moeten 

bestrijden. Daartoe verbieden we bepaalde woorden of zelfs poli-

tieke partijen. Maar mensen blijven handelen naar vooroordelen.

De onderstroom is enorm sterk, menselijk ingrijpen houdt die 

onderstroom zelden lang in toom. Waar de mens wél weet te bou-

wen, ontstaan indrukwekkende dingen.

Organisch versus georganiseerd




