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EDIlOND FOKKER

op zfin deur. Alleen ziet Fokker het zelf niet zitten'
'lk wantrouw mensen die een autobiografie schríjven'
Dat is voor eigengeilers met te veel tijd' Daarbij is het
sociaie zelfmoord. A gentleman doesnt kiss and te11''

Een interviewtje dan? Even stil. 'Vooruit. ik kan wel

iets vertellen.'

GROTE MENEREN
Nliddelburg, 1962. Edmond Fokker wordt geboren en

bijgeschreven in het Blauwe Boekje. Hij is de jongste

tak aan een stamboom die verre schaduwen werpt. Zijn
oudoom was Anthony Fokker, de rebelse vliegtuig-
bouwer; een andere oom werkte met Einstein. Zijn
grootvader was burgemeester, advocaat en schrijver'e weten niet veel van hem. Hij is violist en doet iets

in het leger. Geheim werk. Soms komt hij op tv soms

in de krant. Zijn naam wordt dikgedrukt, Edmond
Fokker, in letters van hars, waar de wildste verhalen
aan kieven. Hij wordt a1s literair figuur opgevoerd,
weggevlogen uit een roman of eenjongensboek, om

tussen vorsten en vrouwen te leven. Een huisvriend
van de Bismarcks, Habsburgs en Bourbons, families
wier volledige namen hele pagina's beslaan. Zijn ster-
renbeeld: showman. Hij draagt zebrabroeken, panter-
prints. zijn hemd minstens twee knoopjes open. Er
wappert vrijheid door z'n haar. Hij speelt overal viool,
van balzaal tot weeshuis. en wordt onderweg geprooid

door paparazzi als hij met een beroemdheid of barones
is gespot. James Bond uÍt Zeeland. Dat soort verhalen'
Een rondjebellen dan maar. Jaap van Zweden kent
hem van vroeger. 'Hij speelt verdomd leuk viool. zeker

voor een autodidact, maar staat niet op het wereld-
toneel. Dan had hij eerder moeten beginnen. Wat hij
verder uitspookt is een groot vraagteken. Leuk toch?
Edmond is een aardÍge gozer, een levenskunstenaar''
Jort Kelder, goed bevriend, noemt hem eenman of
mystery, 'De Gunter Sachs van deze tijd' Hij is uiterst
charmant, zeer belezen en cirkelt in hoge kringen. Een

kameleon. een inlichtingenman' Hij heeft een rijke
levensstijl, die niet bij de ambtelgke schalen past, maar

hoe hij zh geld verdient weet ik niet. Hoeft ook niet.
Hij zal vast geen tuinbonen doppen. Belangrijker: hij
kent de hele wereld en komt overal binnen. Ik heb
het zelf gecheckt: hij bluft niet.'Laatste telefoontje
Pieter Cobelens, oud-baas van de IVIIVD. zware stem'
'Fokker? Erg getalenteerd, veel te lang haar. We zijn
samen overal geweest. In elk land had hij wel een

vriendje, een koning of zo, en telkens dacht ik wat
een gelul. À{aar het klopte altijd. En hij is ondeugend.

Fokker heeft het vel van een vijftigpiusser maar is

vanbinnen een jongetje van zestien gebleven. Ik noem-

de hem de paradijsvogel. Je kunt boeken over hem
volschrijven.' De uitgevers kloppen naar verluidt a1

Jaap van Zweden
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E}11OND FOKKER

Terug naar Leiden, de collegezaal, waar Fokker op zijn
sloffen door de kunstgeschiedenis liep. Hij had tijd
over. 'Ik pakte de viool weer op, ging oefenen, oefenen,
luisterde aIle grote concerten en stampte de partituren
in mijn vingers. Kijk, zoh viool is een ontzettend lastig
kutinstrument: vier snaren, that's all you have. l\4aar
als je de noten raakt is het compromisloos.' Ook goed
om te weten: hij sprak zijn talen. Zes, pardon, zeven,
als je plat Zeeuws meerekent. 'Dat heb ik van huis
uit geleerd. We gingen vroeger met vakantie naar
IVIarbella, waar de Europese adel neerstreek en mijn
ouders borrelden met Graaf Hutsefluts en de hele mik-
mak. Ik heb die talen snel opgepikt en altijd bijgehou-
den.' Daarbij verslond hij boeken. 'Het is altUd mijn
streven geweest een uomo universale te zijn. Ik hou
meer van mensen die veel weten van veel dan veel
vanweinig.'
En tussen de tentamens reisde hij rond, als een luxe
nomade, van vriendje naar partijtje, zwijnenjacht of
vorstenhuis. Zijn achternaam deed voordeuren openen.
'Ik ben eens uitgenodigd brj een diner van Gunilla von
Bismarck, met 200 man, allemaal tegelijk bediend.
Ik had mijn viool mee, riedeltje gespeeld, geweldige
avond.'Fokker viel in de smaak en werd vaste invité
van het Europese adeldom. 'Dat is uiteindelijk maar
een klein kringetje, hoor. It sticks nogal together.'
IVIet zijn diploma op zak vloog hij later naar Harvard
om een'pittig programma' aan de Business School
af te ronden. maar zag bevestigd wat hij al dacht: in
Amerika had hij niets te zoeken. 'lk miste de kerkjes,
kastelen, oude straatjes en beschaving die we in
Europa hebben. Om het anders te zeggen: ik prefe-
reer cultuur boven frituur.'En dat bracht hem bij
Defensie. 'Er werd veel cultureei erfgoed vernietigd
in conflictgebieden. Dat is verboden bij verdrag,
maar soldaten lapten het aan hun laars. Ze schoten
alles stuk. Ik gaf dus lezingen aan militairen, over
kunst en conflict. en ging zelf ook op verkennings-
missies.'In die dagen werd plots op zijn deur
geklopt. De inlichtingendienst. 'Ze dachten: wie
is deze snuiter die veel talen spreekt. een raar
netwerk heeft en door oorlogsgebied snuffelt?
Dat kan weleens handig zijn. Het leek mij mooi
werk. Er werden handen geschud. Ik ging bij
de ]VIIVD werken.'

.IK SPRAK
ERGENS
THUIS
MET MARK
RUTTE.IK
LIET \,VAT
WOORDJES
VAILEN,
WAAROP HIJ
\TERBAASD
OPKEEK.
"aowe" zwl
HIJ, «BEN
JÍJ DE
PARADIJS-
VOGBL!»'

ZIGEUNERLIEDJES
Start de flimmuziek maar. We zien het voor ons: gehei-
me operaties, dineren bij vorstenhuizen, vioolspelen
op gala's en vrouwen, veel vrouwen. Fokker glimlacht.
'lVIy name is Bond. Ed Bond.'Een grapje van zijn Leidse
corpsvrienden. Dan serieuzer: 'lk kan er helaas weinig
over zeggen. Het was bijzonder werk. Ik heb alle kleu-
ren camouflagepakken gedragen, maar over missies
wordt niet gesproken. Discretion has to be your middle
name.' Vervolgt: Als je bij de À4lVD werkt, mag je dat
vaak niet eens zeggen. maar ik was de smoel van de
'dienst. Ik moest zichtbaar zijn, benaderbaar op recep-
ties, feestjes, als mensen wilden praten.' Zijn rol was
het netwerk vergroten. informatie inwinnen. met part-
nerdiensten onderhandelen. 'I walk the walk and talk
the talk. In dit wereldje weten mensen snel of je liegt,
dus je spreekt altijd de waarheid. Het spel is simpel: ik
wil weten wat jij weet. En dan wordt het schaken. Net
als bij fusies, maar dan romantischer.'
In onze honger naar anekdotes had Cobelens aan de
telefoon een voorgerechtje opgediend. We moesten
Fokker naar de Russen vragen. 'Zei hij dat? Oké. iet's
have it.'Hij krult een glimlach. 'We hadden ergens een
probleem. Cobelens kwam er niet uit. maar stelde de
hoge heren in Den Haag gerust. want de paradijsvogel
ging het oplossen. Hij belde mij en zei: ïe hebt drie
dagen om een plan te bedenken." Toen hebben we de
Russen uitgenodigd. I\4ocht niet. maar ja, het was een
tijd waarin kerels met ballen dingen deden. We waren
geen padvinders.'Verder. 'lk had wisselgeld, we deden
goede zaken, maar bij het einddiner sioeg de sfeer om.
Het werd grimmig. Op dat moment heb ik mijn viool
gepakt en ging spelen. Klassiek werk. maar ook zigeu-
nerliedjes, totdat de tolk van de generaal begon te
huilen. Of dat aan de wodka lag of aan mijn spel, soit.
Belangrijker: de generaal was ook in tranen. Een breek-
moment. Het is goed afgelopen. Veel later sprak ik
ergens thuis met Mark Rutte. Ik liet wat woordjes
va1len, waarop hij verbaasd opkeek. "Oow," zeihij,
"ben jíj de paradijsvogel!"'

CRESTARUN
De viool was een wapen. Ook op een avond in jVlace-
donië. 'Ik had daar iets te doen, maar de onderhande-
ling was mislukt. Bovendien miste ik mijn vliegtuig
naar huis. Dan maar op stap. Ik kende wat mensen,

05t

Gunilla von Bismarck



8l))0J cN0il(l

: !"ítltuf i:Fli!f

-i

##ffi:r

§

w



ging de stad in, belandde backstage bij een popconcert
en later met de zangeres in een kroeg, waar ik een
stukje viool speelde. Dat beviel. Ze zei: "Kom. ik help
je." We stapten in de auto en ze reed mij naar een kel-
der, downtown Skopje, waar de hele regering zat te
dineren. "Speel nog eens". zei ze. Ik keek rond en zag

de man met wie ik eerder had onderhandeld. Ik speelde,
hij raakte ontroerd en wees naar zijn wang, de plek
waar je een man eer aandoet. "l will always remember
it here", zei hij. "Tomorrow we resume our conversa-
tion." Dat liep ook goed af.' Kort levenslesje: 'ledereen
kan vrienden maken; het belangrijkste van relaties is
dat je ze houdt.' Fokker vloog van Afghanistan naar
Joegoslavië, van Colombia naar donker Afrika. Htj
steeg verticaal op in Kabul, bij een verdachte situatÍe
op de startbaan, en kreeg een hartinfarct onderweg
naar lVlustique, hoog in de lucht. 'Overieefd.'De dok-
tersrekening van 72 mille in Amerika werd gelukkig
gedekt. 'lk heb een verzekering voor merkwaardige
calamiteiten.'
Die kwam ook van pas toen hij tijdens een middagje
skiën met Jort Kelder (Allebei in smoking gekleed')
frontaal op zijn vriend botste. 'lk wist dat ik mijn
schouder had gebroken. IVIaar ook dat ik de pijn. door
de endorfine, pas over een uur ging voelen. We hadden
gereserveerd in een leuk lunchtentje. "Dat kunnen we
net halen", riep ik. En inderdaad: we hebben heerlijk
gegeten voordat ik met de ambulance werd afgevoerd.'
Het past in de grabbelton van dwaze scènes. Kelder
had ons Íogzo't fragment ingefluisterd over de Cresta
Run in Sankt-lVloritz, een steiie natuurijsbaan waar je
rodelend op je buik - head first - naar beneden glijdt.
Gevaarlijk parcours. Kelder: 'Hij rolde om zes uur
's ochtends uit de Dracula's, zo'n club waar niemand
binnenkomt. hup, door naar de ijsbaan, waar hij in een
bontjas tot op z'n enkels kwam aanlopen.'Fokker lacht
en pakt het verhaal op. 'Een dure bedoening daar. Op
het terras stonden prinsen en hoge heren hun wodka
muie te drinken. zo vroeg in de ochtend, en te kijken
hoe de waaghalzen van de baan gieden. Ik zag een paar
kerels gaan, Iaf en langzaam, en dacht: ik laat even zien
hoe het moet. Ik ging vol naar beneden, zonder te rem-
men in de eerste drie bochten, waardoor ik hoog uit de
vierde bocht vloog. Ik was bont en blauw; drÍe ribben
gekneusd. Vanuit een toren werd gortdroog commen-
taar geleverd door twee Engelsen. Dus toen ik opstond

.IK VIND DAT ERVEtrt
ZWAI(KE BROEDtrRS ZIJN,
DIE tItrVER STORZT.]IGEI\ OF
AFWASStrI\ DA]\ HUN \rROUW
OP HET BILJART l\trMEI\.
RAAR, WA}[T DAT LAATSTtr
IS LEUKtrR

en wapperde, als teken van leven, hoorde ik: "Appa-
rently he is unharmed." Even stil. "Then again; Fokkers
have to fly." Heel geestig.'
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GETRUT
Nog even terug. Dracula's (De allerleukste club van de
wereld') wordt gerund door Rolf Sachs, de zoon van
Gunter Sachs. Fokker wordt vaker met deze beroemde
playboy vergeleken. 'Klopt niet helemaal. Hij leefde
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. Jaou sJar uala.4r
a^À 'laa^ laru uala.rv\ ala,'{ftIua8la }aq sI ladlllls oz

'ïeErrr re{nal ua^al }aq 'IIIo{ {oo {1 ree^t'ï tep dool{

ïl 'ra^rasqo uoa 'luessed ua!I, ztl uaq aIM 'la..v\ JIaz
urai{ }ar{ ue8er^ aM,'EEsaa9. 'drals,(ru;o uery '1a3o,t

-slrpeled ueg ,'efplararvr uralï uee uI ue^al uarueu a]or8
:raz Ie ïr 1e6 'sraServrz ue^ uoos uea a4\ ualEl!\'pEq

p;aa1a8 8ou lrq s1e sn6 'ulpualr^ uftu 'agga15 ue^ snz
ap ue^ Jeeuulu ap sel lrq :ellaarvr 1na'L 'sq]es ra]unC

,'3[r.r1 8ur1a1s1uoaqoqftq uae8 rperu ïI sly '>lro1v\ ua
ua^al ur psue;8aqug , ep ralutul lsl ïlrll, sep uuep

'ua;rar8ra ïrnl5 spp rnu auJal 'qpu os fe11 alng sep

'qars 'uaJra^\qJs JoJrolv\ rarrrrul np ls1116, 'tqcrpa8s3u1

-ala11 ultz 'aqlao0 uerr lqcrpe8 uae ut s1e '11n1d uaBep
ep 'fladdnq atp ua8uofuaE ,'uapq ]eire,tq8al]^ u,ur uo>l
-uauurq eE 11, 'ualaol a1 3n; ultz uI puuv\ ap ruo 'l>laoz

ree,ta8 1aq Seer8 arp seJqaplr.ryr uag ,'Jaïnal uapreed laur
slooï uoa pul^ {I 'uraJllllools uaa IP Ë sP.4r uaol 'ue^

-fr,rqcsdo..v\naa apuar]ua8au letu ]aou af, 'r\naa apuall
-tqlp ap un snf,rluetuor uaf 'saz ra,Lert 'qaads rnn Jftir

sualsurru 8ep a1la arp 'loor^ taur puadema8 'aprolaslaI
ap ur repprr uaf 'sahuetrrr roo^ puog pg 'leoqsue8uof
uae Jo ueuroJ uae 1rn ueSolla88e,rrn ïnn8g rIpraq uag

SIIUCYAAZ NYA,f,IIOOS
';e ftq 3nra1

raa.n u[!z e.^ 'arJopra1 ,'uapfmra8ur roo^ uaolle sI ]aH,
'uaralrl al oJf ouaqug,ralftrqrs asueerlell ap sua8

-lo^re^ ruo ,'preem plat pree;a1rn 1[11a1ez sI >lJa..v\]au

traH, 'ua^a É[mZ ,a?q 'uep aoq 'Et'ï]lq a8tlstur'qce1
-tu1i3 uel eaoq 'laua 'Saoue8 leru sI lsuolp aurtaqeE
ep frq srreles ]aH etep Íiq rieeroq aoq rpery ,'aurol{ }E

araq,vr.[;a,ta lsoulP IaaJ 1 .{erw du asol ra^au L 'sInI{]
lrq sr 1ruö>1 [q reepl 'plaJa^r ap re^o lsral 'ua]qJnr^

als8rddes ap uerr ldaous 'ualuaqoq uee sr frg '1eaa8

1eq sl ]pp ug ,'1qaq pao8 JIaz ]aq al s1e uaop laoru pao8
e[ 1ep laivrpuor8 ep 1au paoira8do uaq {L 'seilJPtlJ op
uo lee8 laq 'aatu ple8 uae8 re luerpra^ ftp ,'u[tz ureez
-uaa arp uasuou roo^ uaparq ]sooJl ua door{ }aoui }aH
',,epr^ el E^rA,, laar{ lcalord laH 'ua>pln]slool^ a]sioour

ep laIII do pJ uaa IIIaeu ïI ua, 'lqrerï apualaq sle

{arznrr ro^o alrpluouncop uao [iq Heeu laa]uauory
,'uPq ua pJooq llePr laH ïram aïalssel>l

lar{ Ja^o reeru 'de;-.rapaour-a[-1nau Jo^o lalu ]aI{ {l qeq
ueq '1a>ppd arapue aïla uep suesrar{ ap uI raaur }aop
1ag, 'ualads ]un>i uaq a[ uep ua88az raloour lloou slq

pnJ1 uor. aruoqdalg
'(D 

^ououo\ 
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uaa ]un>l af 'ua^az ra ftq llaards F {oo 'ieel
uE^ lar{ lul^/r ïalznu :laarvr ftg '1o1s1[tr1s uftz

ue^ uaJaInls ualou ac 'sazeH ?Ipuv ua
'uosïref IoEqJIW {oo reew 'ls!T s,ralpuflps
uE^ euaql laH 'rlsrroTelsf iroutueurqreg

'rurue8e6 'Uaads ue loor^ u,z t{ed ftH ,ell
8ery, 'urooq srnH up^ uoïleq laq do taq

>loo sng ,'ualads 11l\r pfille ï] tep ue^ Iaa^
oz uoorraS;a noq ïI 'pFe}aq Joo^ sroJ laIu

re 3[rr1 ï 'ïeeur a[1no; uaa 1I sle rnn^ rapuo
leru 3q 1 'preqsft.u. qoz ïl puo^ lpq ,,'ueuroop

ap lalu JeEur 'uazor ep larvr a[ qaq;nalerue slv.
:ftur ua8al troo laz uapa-&\Z uerr deel 'pJoo.t\

rooru uaE, 'Jnalptup uaa llazqJlz [iq tutaou qcol
,'qrsiSeur selv\ laH 'plaJa,rt

Jal reelapueqloorn alsloo.t8 ap uen puaele8
Jaar\ ïr peH 'orno uaolTrru tI uelsoï ualol^ aIC

'uapupq uftur ur rJauJen! uoa lalrr ouoq elou 'lleH
ar8aure3 Eut4cnl u 'lleprpolne sle 'uep 4 puo15 'uelads

1oo 1[11rnn1eu JIaz ïr ]qlou ueq 'uarasIueS.ro a1 ;ape,t
-Jooh unq uee uoolaqraa uaa p8eerrra8 servr ue tutue8e6
allrureJ ap ua{ ï1, '1pg or8eure3 uI 'ueet ap do sre>1 'ug

,'o1>lorcW uel sasupd ep roo^'?11oua1 uI aleuuelg ap
do 'uftlsaorvr ap ur s4ais Joo^ 'zlrJol4-lïues uI uaf,uoJ

-sapaJ^ uae 'uelsrueqS;y ut uaparldolsrel uag, :do

1ruo5 'qaadsloor^ Iero^o [iq qeoz ']ï{leu ap ut teel tol
'1oorr apiaads ltyl ,'lazzew aqrsllauag 'ua>luorp lolu ua

ïlp ]alu prolv\ >ll, 'drurrl uaaS ;eE ra>11o9 reeru 'ut 3tn1
-3a1.r. 1aq ,ure1e[1e1, atde]s 'Stza.nuee >1oo tapla; '3e1a8

-ïurJp uaa lar{ prafi\ ar}rper} sueSlon 'ar8roaS uel suud
'Iuerrplnry-uope,r8eg ap upnf up^ piaaqroorrftq 'st

o8rnla8 1oo suros ftq.reervr 'ua1ltTervrnq frq ua sa[1saa; do
uerza8 8ee.r8 Íiq U[itq snp uÍ ,'praapree.tta8 lsrnl lprorvr

praqltlpaE'tslo>leSltn uap;o.nn >1ft1epuIalln rpelu'ua^
-ataq ualpvr uaJaJsolprls uI l{f,Iz alp ualequr[t]s 'uaztnl
-ufr]aurrarl roop p8ur.rruo uaprolv\ uosurJd '>t[tX, 'p;a1a8

oz la,ry\ IIIaq lep lïeelu uarqlssrw 'qaeds 3ee;3 ltq etp
uauee{Jaorl aalv\l 'plarilEem ap ue salde;5 ,'lEel azuo

ul uauurz a1s1ft1a1 ap up^ ueg ,,'uoo,tta8 Jepru aoq,,
'ua>1[q olnelrods arnp uaa reeu art s1e Etplnqcs 1e

puelJopaN ur suo ualeo^ oM'a1llslul^lel ue€ lalaq uaa
qaq 11 'der8 uea8 servr 1aq reey11 ,,'a[del8 paog,, 'I{rel

ap ur looqrs ftg '3o1.ro6 a8rrelSrlqcel ap uI puerqra^
Uaeq uolsrur^leJ laa^ oz JapE^Joo^ ultz 1ep 1ta1 traq taru

praalrcr1a;a8 p^lv ue^ 8o1raq ap s8ueluo qeq ï, '1alu

ïr aop 'uaop uerapue sleoz ',uou o8e 'seuuo IS, :lplnl
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