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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

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 sterrenbeeld: showman. Hij draagt zebrabroeken, panter-

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 vliegtuigbouwer; een andere oom werkte met Einstein. Zijn
grootvader was burgemeester, advocaat en schrijver'

e

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 wereldtoneel. 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 noemde 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 bijgehouden.' 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
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PARADIJSVOGBL!»'

ZIGEUNERLIEDJES
Start de flimmuziek maar. We zien het voor ons: geheime 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 kleuren 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 recepties, feestjes, als mensen wilden praten.' Zijn rol was
het netwerk vergroten. informatie inwinnen. met partnerdiensten 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

Bismarck, met 200 man, allemaal tegelijk bediend.

wil weten wat jij weet. En dan wordt het schaken. Net

Ik had mijn viool mee, riedeltje gespeeld, geweldige
avond.'Fokker viel in de smaak en werd vaste invité

als bij fusies, maar dan romantischer.'

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 prefereer 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-

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

'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
geen padvinders.'Verder.

gepakt en ging spelen. Klassiek werk. maar ook zigeunerliedjes, totdat de tolk van de generaal begon te

missies.'In die dagen werd plots op zijn deur
geklopt. De inlichtingendienst. 'Ze dachten: wie

huilen. Of dat aan de wodka lag of aan mijn spel, soit.
Belangrijker: de generaal was ook in tranen. Een breek-

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

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!"'

de ]VIIVD werken.'

CRESTARUN
De viool was een wapen. Ook op een avond in jVlaceGunilla von Bismarck

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,
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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 kelder, 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 conversation." 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 doktersrekening 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 remmen 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 commentaar 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: "Apparently he is unharmed." Even stil. "Then again; Fokkers
have to fly." Heel geestig.'

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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