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Anthony Fol<l<er 1890-1939 

FCKI<ER, ANïHOW/ H ERIV1A.~J G:O:rtAfW (Blitar (Kediri, Java) 6 apri11890 - NewYork (Verenigde 

Staten) 23 december 1939). üü DE RS: Herman Fokker (1851-1924), koffieplanter, en Johanna Hugona 

Wouterina Wilhelmina (Anna) Diemont (1866-1945). RELIGIE: Nederlands-hervormd. 

\dOO~! PLAATSEN: Amsterdam, NewYork. GEHUWD Mt:T: Sophie Marie Elisabeth von Morgen 

(1895-1973) in 1919. K:NDEREN: geen. TWEEDE i-i U\1\/E!.Jj!{ MET: VioletAustrnan (1900-1929) in 

1927. :<ï N DER Er~: geen. 0 N DE fl ~E M! N G: Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker. 

Pa5sie vour vli ç_ gen 
De Haarlemse tiener Anthony Fokker raakt bijzonder gefascineerd door het 

fenomeen vliegen. Als hij dertien is, in december 1903, slagen de Amerikaanse 

fietsenmakers Wilbur en Orville Wright er als eersten in een paar stukjes te 

vliegen met een door henzelf ontworpen machine. In de daarop volgende jaren 

ontstaan in tal van landen vliegtuigfabriekjes, die vliegmachines leveren aan 

kapitaalkrachtige waaghalzen. Berichten in de pers brengen een blijvende 

publieke belangstelling voor het vliegen teweeg. In de hoop zich ook iets van 

de nieuwe technologie eigen te maken, doet Fokker allerlei experimenten op 

de zolder van zijn ouderlijk huis. 



Fokker heeft het geluk te zijn geboren in een gefortuneerde familie. Zijn moeder, 

Anna Diemont, komt uit een predikantengezin. Vader Herman is een telg uit 

een familie van Zeeuwse kooplieden en reders en bouwt eigen vermogen op met 

een koffieplanterij in Nederlands-Indië. Begin 1894 keert het gezin - bestaande 

uit Anna, Herman, Catharina (1888) en Anthony- terug uit Indië. De Fokkers 

vestigen zich in Haarlem, waar vader gaat rentenieren. 

Anthony ontpopt zich op school als een zeer matige leerling. Alleen voor 

tekenen, gym en boekhouden haalt hij redelijke cijfers. Liefst spijbelt hij , 

om zich op zolder in zijn ouderlijk huis of in een zelfgebouwde kano op het 

Spaarne terug te trekken. Zijn leven lang blijft Anthony een enthousiast water

sporter. Kerstmis 1908, als hij voor de tweede keer in de vierde klas zit, verlaat 

hij de HBS zonder diploma. Een jaar lang sleutelt hij met zijn Bloemendaalse 

vriend Frits Cremer aan een van de auto'svan diens vader, op zoek naar uitvin

dersgeluk en fortuin. 

In de zomer van 1910 is het geduld van Anthony's vader op. Vader en zoon 

komen overeen dat Anthony, net als zijn vader vroeger, naar een technische 

kostschool in Duitsland zal gaan. Aangekomen in Mainz verruilt Anthony 

de gedachte opleiding in de autotechniek voor een hands-on cursus vliegtuig

constructie aan de Erste Deutsche Automobil Fachschule. Een select internatio

naal gezelschap van leerlingen uit rijke families bouwt hier zelf vliegmachines. 

Ook hier houdt Fokker het niet lang vol. Met geld van zijn vader koopt hij zijn 

half afgebouwde vliegtuig en laat dit gereedmaken in de werkplaats van vlieg

tuigconstructeur Jacob Goedecker. 

Fokkers eerste vliegtuig is een constructie met een enkele vleugel, verspan

nen met zoveel draden dat het toestel de bijnaam 'Spin' krijgt. Een lang leven 

is het toestel niet beschoren. In december 1910 gaat het verloren bij een botsing 

op de grond. Fokker ontwikkelt hierna een verbeterde versie van het toestel, 

waarmee hij op 16 mei 1911 zijn vliegbrevet haalt. Nog in diezelfde maand gaat 

ook dit vliegtuig te gronde. Met een derde 'Spin' heeft hij meer geluk. Vol trots 

vliegt hij ermee rond de toren van de Haarlemse Sint-Bavo ter gelegenheid van 

Koninginnedag op 1 september 1911. 

Vlif:gtuigboi.lwer 
Eind 1911 verkast Fokker naar Berlijn, waar hij demonstratiepiloot wordt voor 

Goedecker. Ook dit avontuur is van korte duur. Op 22 februari 1912 start hij 

met 20.000 mark geleend geld van zijn vader een eigen bedrijfje: FokkerAviatik 

GmbH (opererend als Fokker Aeroplanbau). Het lukt de jonge Nederlandse 

ondernemer- Fokker is dan pas 22 jaar oud- niet om een sluitende bedrijfs

voering te realiseren. Zijn oom Eduard moet eraan te pas komen om Fokker 

Aviatik overeind te houden met nogmaals 20.000 mark. In 1913 keren de zaken 

zich ten goede. Er melden zich meer belangstellenden voor vlieglessen in de door 
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Fokker gebouwde toestellen en hij verkoopt voor een kleine 300.000 mark tien 

vliegtuigen aan het Duitse leger. Dit laatste betekent wel dat de bedrijfsactivi

teiten op last van de legerleiding naar Schwerin in Meeldenburg worden verplaatst. 

Om gebruik te kunnen maken van de groeimogelijkheden die Fokkers bedrijf 

in Schwerin worden geboden, is een aanzienlijke uitbreiding van het bedrijfs

kapitaal nodig. Samen met zijn vader belegt Fokker daarom eind 1913 een familie

beraad in Haarlem. 'De ooms' en enkele belangstellende kennissen zeggen 

300.000 mark toe, hetgeen op 7 juli 1914 resulteert in de oprichtingsakte van 

Fokker Aeroplanbau GmbH. Met de aanbetaling van tien bestelde vliegtuigen 

op zak, kan ook Anthony deelnemen. Hij wordt met 90.000 mark de grootste 

aandeelhouder. Aan de vooravond van de Grote Oorlog staat Fokker, 24 jaar 

oud, aan het hoofd van een echt bedrijf met 55 werknemers in vaste dienst. 

Door de oorlog gaan de zaken voorspoedig. Op basis van een in Frankrijk 

gekocht vliegtuigwrak slaagt Fokker er namelijk in om een snel en wendbaar 

militair verkenningsvliegtuig te ontwikkelen. Hierna volgen de orders elkaar in 

rap tempo op. Binnen enkele maanden behoort Fokker tot de vaste leveranciers 

van v1iegtuigmàterieel aan de Duitse krijgsmacht. De vraag overstijgt de pro

ductiecapaciteit verre. Over een verzoek om de Duitse nationaliteit aan te 

nemen hoeft hij niet na te denken. Op zijn verjaardag, 6 april 1915, mag hij 

zijn Duitse paspoort in ontvangst nemen. 



De faam van 'knutselaar' Fokker stijgt nog tot grotere hoogte als hij tussen 

19 en 21 mei 1915 met zijn mensen een ingenieuze, praktische vinding doet: 

een koppeling van de mitrailleur op de propelleras door middel van stangen. 

Bron van inspiratie is het vliegtuig van de gevierde Franse gevechtsvlieger 

Roland Garros, dat na een noodlanding in Duits bezet gebied wordt aangetrof

fen. In zijn toestel vinden de Duisters een geheime vinding: een door het propeller

veld schietend machinegeweer, zodat de piloot door zijn vliegtuig te sturen op 

de vijand kan vuren. Fokker krijgt opdracht om meer dan vierhonderdjacht

vliegtuigen met gesynchroniseerd machinegeweer te leveren aan het Duitse 

leger. Met deze vliegtuigen krijgt de luchtoorlog boven het Westfront een nieuwe 

dimensie en verovert Duitsland tijdelijk het luchtoverwicht 

Fokker komt aan de top van het Duitse militair-industriële apparaat te staan. 

Zijn bedrijfbreidt uit met dochterondernemingen in motorenproductie en vlieg

tuigbewapening en een filiaal in Hongarije. Ondanks de geleidelijke neergang 

van de Duitse krijgskansen in de daarop volgende jaren, gaat het Fokker voor de 

wind. In 1917 verwerven zijn driedekkerjachtvliegtuigen blijvende bekendheid 

door Manfred von Richthofen, Duitslands beroemdste gevechtsvlieger en 

Anthony's persoonlijke vriend. Fokkers gevechtsvliegtuigen worden zelfs zo 

gevreesd dat de wapenstilstandsovereenkomst van 11 november 1918 zijn D. VII 

jager expliciet noemt als wapentuig dat per direct aan de geallieerden moet 

worden overgedragen. 

Opnieuw beginnen 
De militaire ineenstorting van Duitsland slaat de bodem onder Fokkers onder

neming weg. De geallieerden leggen zijn bedrijven stil en vorderen voorraden. 

Maandenlang houdt hij zich schuil in Berlijn. Ondertussen bereidt hij de ver

plaatsing voor van zijn complete bedrijf naar het neutrale Nederland. Het is 

een tot de verbeelding sprekende logistieke operatie waarbij persoonlijke con

tacten in Duitsland en in Nederland een grote rol spelen. In Duitsland resteert 

de sterfhuisconstructie voor het inmiddels tot Schweriner Industrie Werke 

omgedoopte bedrijf. 

De uit Duitsland meegebrachte bedrijfsinventaris vormt op 21 juli 1919 de 

basis voor de nv Nederlandsche Vliegtuigenfabriek. Met een maatschappelijk 

kapitaal van 1,5 miljoen gulden wordt het bedrijf gevestigd in Amsterdam aan 

de overzijde van het IJ. Voor het oog legt Fokker zich toe op de bouw van ver

keersvliegtuigen - waarmee de KLM tot in het midden van de jaren dertig grote 

successen behaalt- maar eigenlijk is de export van militair materieel in de 

eerste tien Nederlandse jaren belangrijker voor het bedrijf. Er worden honder

den gevechtsvliegtuigen geleverd aan de Sovjet-Unie en aan het clandestiene 

Duitse herbewapeningsprograrnma. 
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Voor Fokker is het niet genoeg. Samen met zijn vrouw, de Duitse Sopbie von 

Morgen, heeft hij zich in 1919 in Amsterdam gevestigd. Ofschoon hij met een 

kunstgreep weer Nederlander is geworden, voelt hij zich hier niet thuis. In januari 

1920 richt Fokker in New York een verkoopmaatschappij op voor Fokkervlieg

tuigen. Op 14 december 1923 volgt een fabriek, de Atlantic Aircraft Corporation 

of America, met een aandelenkapitaal van 800.000 dollar. Fokker wordt een 

nomade tussen zijn verschillende zakelijke en persoonlijke pleisterplaatsen. 

Zijn huwelijk strandt erdoor in 1923. 

In de tweede helft van de jaren twintig legt Fokker zich volop toe op zijn 

Amerikaanse zaken. In september 1925 verenigt hij het verkoopkantoor en de 

fabriek onder de Fokker Aircraft Corporation, een holdingmaatschappij met 

een kapitaal van 1.000.000 dollar. De leiding van het Nederlandse bedrijfkomt 

in handen van Bruno Stephan, afkomstig van de Luchtvaart-Afdeeling van het 

Nederlandse leger. 

Langzamerhand raken Fokkers bedrijven in zwaar weer door minder gelukkige 

beslissingen van de bedrijfsleiding en de economische crisis. Fokker, die geen 

technische opleiding heeft genoten en vernieuwingen wantrouwt die hij niet zelf 

heeft aangedragen - hij is er trots op boeken over nieuwe technische ontwikke

lingen liever uit het raam te gooien dan ze te lezen - investeert te weinig in 

research & development. Het management ziet dit met lede ogen aan. Tegenspraak 

ten aanzien van zijn beleid is niet mogelijk. Als bedrijfseigenaar is de excentrieke 

en wispelturige multimiljonair Fokker onaantastbaar en bovendien meestentijds 

fysiek afwezig. In Nederland en in de Verenigde Staten beginnen zijn bedrijven 

technologisch achterop te raken. Het aantal orders loopt terug. In 1932 zijn er 
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in Amsterdam nog maar 130 werknemers over van de eerdere 1300. In Amerika 

zet Fokker al zijn kaarten op de ontwikkeling van een zeer groot verkeersvlieg

tuig, waarvoor geen markt blijkt te bestaan. Na een overname door General 

Motors moet Fokker in juli 1931 afstand doen van de zeggenschap over zijn 

Amerikaanse onderneming. Ook privé bevindt hij zich in een crisis, nadat zijn 

tweede echtgenote zich op 9 februari 1929 van het leven heeft beroofd. 

Min of meer gedwongen door de Amerikaanse ontwikkelingen, gaat Fokker 

zich hierna weer meer bezighouden met de Nederlandse onderneming. Het 

bedrijf wankelt. Hij heeft het geluk in 1933 de rol van intermediair tussen de 

KLM en de Amerikaanse vliegtuigbouwers Donglas en Lock:heed in de schoot 

geworpen te krijgen. Hij wordt de belangrijkste vertegenwoordiger van Ameri

kaanse vliegtuigbouwers in Europa. Zijn positie in de Nederlandse onderneming 

is ondertussen omstreden. Het gaat zo slecht bij Fokker, dat begin 1936 wordt 

gesproken over nationalisatie. Die gaat niet door, omdat het kabinet de bedrijfs

risico's te groot acht. Fokker moet zelf orde op zaken stellen. 

Op aandringen van de raad van commissarissen wordt de onderneming 

omgevormd tot een open vennootschap. In 1937 levert een emissie 900.000 

gulden aan nieuw kapitaal op. Hiermee entameert de fabriek onder leiding van 

de nieuwe directeur Co van Tijen diverse militaire vliegtuigprojecten, waarmee 

de onderneming na jaren uit de rode cijfers komt. Anthony Fokker beziet deze 

ontwikkelingen vooral van een afstand. Op 23 december 1939 overlijdt hij in 

New York, als gevolg van complicaties bij een medische ingreep. 

PU5UCATïES 
A.H.G. Fokker, Het vliegtuig in dienst van het civiele luchtverkeer en van leger en vloot (z.p. z.j .) . Overdruk 

uit: Het vliegveld 3 (maart 1923); A. Büttner, A.H.G. Fokker e.a., Menschenfiug. l'Homme à la conqête de 

1 'air; Ballon; Luftschi.ff; Flugzeug u. Segler in Wort und Bild; Eine Bilderreihe for alle (Stuttgart 1924); 

A.H.G. Fokker, De ontwikkeling van het vliegtuig na den oorlog en van het verkeersvliegtuig in het bijzonder. 

Voordracht gehouden in de vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Amsterdam op 17 

maart 1925 (Den Haag 1925); A.H.G. Fokker en Bruce Gould, De Vliegende Hollander (Amsterdam 1931) 

[vertaling uit het Engels, Flying Dutchman. The Life of Anthony Fokker (Ncw York 1931 )]. Het boek ver

scheen ook in het Duits, Zweeds en Frans. 

!\RCHlEV'::i\1 
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