
Kornelis Henricus (Henri) Bakker wordt  
geboren op 15 februari 1878 in de Verwers-
straat 59 te ’s-Hertogenbosch. Zijn vader is 
Leendert Willem Bakker, amanuensis aan de 
HBS, zijn moeder Gertrud Hagedorn.  
Bakker groeit op in ’s-Hertogenbosch, waar 
het kinderrijke gezin op diverse adressen 
woont. In 1897 gaat hij in militaire dienst. 
Henri is een avonturier die gegrepen is door 
snelheid en techniek en vindt daarin zijn 
hobby’s en uiteindelijk ook werk. In de Korte 
Putstraat (nadien Achter het Stadhuis) had 
hij een werkplaats voor fietsen, later  
verhuurinrichting van automobielen. 
 
Zijn grote bekendheid dankt hij echter aan 
zijn activiteiten als een van de Nederlandse 
luchtvaartpioniers. In 1913, als hij van het 
vliegen niet rond kan komen, wordt hij Ford 
dealer in Wageningen. Hier trouwt hij in 
1918 met Johanna van Zetten.  
Uit het huwelijk wordt één dochter, Ietje, 
geboren in 1920. Bakker overlijdt in 1933, 
slechts 55 jaar oud, aan een nierziekte. 

Henri
Bakker 

Zijn leven
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Geboorteakte van Henri 
Bakker van 16 februari 
1878, de dag na zijn  
geboorte. 

Het gezin Bakker rond 1890. De jonge Henri staat 
linksboven tweede van links.

Inschrijvingsbewijs bij de  
Nationale Militie van 1897. 
Bakker ging in militaire 
dienst. Tijdens die periode 
werd een test gedaan om te 
meten hoeveel sneller een  
estafetteploeg een bericht per 
fiets kon overbrengen dan 
een man. Bakker was die ene 
man en bleek sneller dan de 
estafetteploeg! 

Het huwelijk tussen Henri Bakker en 
 Johanna Wilhelmina Huiberta van 
 Zetten gesloten op 19 december 1918  
in Wageningen, opgetekend in het 
trouwboekje.

Bakker met zijn dochtertje Ietje 
(geboren 1920). 
Opname begin jaren twintig.

Bakker met echtgenote op het 
ijs in Renkum in januari 1924.

Bakker op latere leeftijd met zijn 
dochtertje bij de gezinsauto. 

Henri Bakker wordt begraven op de Algemene Begraafplaats te 
Wageningen op 16 maart 1933, waarvan deze opnames.  
Ook legerofficieren komen hun laatste eer bewijzen.

Rouwcirculaire van Henri Bakker, overleden 
op 13 maart 1933 in het Diaconessenzieken-
huis in Arnhem.
 

         1878: 
Geboorte Henri Bakker

         1897:
Militaire dienst 

         1933:
Overlijden Henri Bakker 



In de Bossche krant van  
31 oktober 1910 wordt  
Henri Bakker voor het eerst  
als aankomend vliegenier 
geïntroduceerd bij het grote  
publiek. Hij neemt vlieglessen  
in Gilze-Rijen (en niet in  
Breda, zoals de krant schrijft)  
en bouwt een toestel (systeem  
Blériot) met mecanicien Bahle.  
Leermeester is luchtvaart- 
pionier Gijs Küller, die samen 
met Jhr. Freddy van Riemsdijk 
een van de eerste vliegende  
Nederlanders is.

Rond 1910 raakt Henri Bakker, als fanatiek sporter, in de ban van een 
nieuwe sport: het vliegen. Met een zelfgebouwd toestel haalt Henri  
in 1911 als tweede Nederlander zijn vliegbrevet.  
Bakker wordt pas echt een lokale held als hij in juni 1911 tijdens de  
’s-Hertogenbossche Vliegweek zijn vliegkunsten toont. In september 
van datzelfde jaar neemt hij deel aan de militaire manoeuvres in zijn 
geboortestad, vanaf de Pettelaar. Tot medio 1912 blijft Henri Bakker 
actief bij vliegdemonstraties en wedstrijden. Na het faillissement van 
zijn ‘Aviateursmaatschappij Condor’ probeert hij vanaf vliegkamp Ede 
met vliegen (onder meer voor het leger) zijn boterham te verdienen, 
maar na enige jaren staakt hij die pogingen. Hierna richt hij zich op 
een meer lucratief bestaan als autohandelaar in Wageningen. 

Op deze fotokaart schrijft Henri op 26 januari 1911 vanuit Breda:

Beste Gesina,
Vandaag is er niets gebeurd, het heeft den geheele dag gesneeuwd, erg vervelend 
nu. Vanmorgen kreeg Bussel bezoek van twee vrienden. De een was kampioen 
boksen van Nederland, de andere speelde prachtig mandolien. 
Zit op het oogenblik met Bahle bij Schussen aan een kleintje koffie. Bahle krijgt 
in zijn toestel een 70 PK-E.V.V. motor, dus zal hij wel de lucht in gaan. 
Morgen komt de motor, waar een cilinder van gesprongen was, weer in orde. 
Wanneer hij het goed doet en het weer is goed,  vlieg ik zoo spoedig moogelijk 
brevet.
Morgen ga ik naar Den Bosch en kom met de Renault auto terug. Met de 
fotograaf de kiekjes moeten maken voor de revue der sporten enz. Wanneer de 
machine stuk is of het is een paar dagen slecht weer kom ik met de auto wel 
eens even over. Ik zal je nog nader berichten wanneer ik brevet vlieg. 
Veele groeten aan je vader en moeder van je toegewijde Henri.

. .
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Aviateur



Reclame en informatie voor publiek van de ’s-Hertogenbossche 
Vliegweek in de krant van 21 juni 1911. Er is sprake van toegangs-
prijzen, een aankondiging voor inzet van extra trams en extra 
parkeerterreinen voor de diverse vervoersmiddelen.

Bakker in vliegeniers-
kleding in zijn  
Blériot. Bakker vloog 
door heel het land 
voor diverse vlieg-
wedstrijden en de-
monstratievluchten.  

Bakker wederom in zijn Blériot (rechts) met een passagier.  
De Blériot van Bakker was een tweepersoons toestel.  
Dat betekende dat hij tijdens wedstrijden en demonstraties  
eventueel een ‘gelukkige uitverkorene’ mee in het toestel kon  
nemen. Tijdens de militaire vluchten zoals in september 1911 was 
dat een waarnemer. 

Bakker (derde van links) in uniform 
met enkele belangstellenden bij zijn 
Blériot.

Bakker met krans en bloemen na zijn geslaagde brevetvlucht  
omringd door familie vrienden en kennissen voor de hangar 
op de Molenheide te Gilze Rijen. 

         1911: 
Brevetvlucht

         1911:  
’s-Hertogenbossche 

Vliegweek

Bakker in de Blériot tijdens zijn 
brevetvlucht op 15 februari 1911  
boven de Molenheide te Gilze-Rijen. 

Brief van Bakker aan de redactie van het 
blad ‘Het Vaderland’. Bakker doet mee 
aan een Nationale Rondvlucht, maar 
vindt het stuk tussen Vlissingen en  
Rotterdam te veel risico’s met zich  
meebrengen. Hij geeft aan dat het een  
gevaarlijk en moeilijk gedeelte is door  
onder meer de  luchtstromingen en  
bovendien is een groot gedeelte van 
de vlucht boven water. De vlucht vond 
plaats in de zomer van 1912. Bakker vloog 
toen een ander stuk, namelijk tussen Ede 
en Soesterberg. 



Henri Bakker in zijn vliegenierskledij voor de 
Blériot Condor. De Blériot is zelf gemaakt (in 
‘licentie’) door de mechaniciën en assistent  
van Bakker, Frits Bahle en Bakker zelf. 

Henri Bakker voor zijn Blériot. Hij poseert in zijn uniform van  
onderofficier en met onderscheiding. In oktober 1911 werd  
Bakker door Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder in de  
orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, voor zijn succesvolle 
militaire oefen- en verkenningsvluchten van september.

         1911: 
Koninklijke onderscheiding

Eind september 1911 worden grootscheepse militaire 
oefeningen gehouden langs een denkbeeldige frontlijn 
tussen ’s-Hertogenbosch en Harderwijk. 
Meer dan 20.000 militairen nemen hieraan deel. Voor het 
eerst doen ook vliegtuigen mee. Zij moeten luchtverkenningen 
uitvoeren. Het Nederlandse leger heeft in die tijd geen eigen 
vliegtuigen. Daarom wordt een beroep gedaan op burgers en 
militairen met een eigen vliegtuig. Op de Pettelaar bij  
’s-Hertogenbosch wordt een primitief vliegkamp 
ingericht. Van hieruit maken zes vliegeniers verkennings-
vluchten. Vier van hen, waaronder Bakker, werden later 
Koninklijk onderscheiden voor hun goede prestaties tijdens 
de manoeuvres. 

De vliegeniers waren voorzichtig,  
omdat alle kosten voor schade en  
vervangende onderdelen voor  
eigen rekening kwamen. Het leger  
zag na de oefeningen in dat het  
vliegtuig van grote waarde kon zijn  
in de toekomst. In 1913 werd, mede  
door de inzichten verkregen tijdens  
deze oefeningen, de Luchtvaart- 
afdeling opgericht, voorloper van  
de Koninklijke Luchtmacht. 
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De legermanoeuvres 
van 1911



Vliegenier Jacques Labouchère 
vliegt met zijn Zodiac Biplan 
toestel boven de Pettelaar.

Het militaire kampement op de Pettelaar. Links de Pettelaarse-
weg en vervolgens de eerste houten hangar van het toestel van 
Jan van Bussel, die verbonden was aan de Rotterdamse  
Vliegvereniging. Zijn Blériot staat vooraan. Daarachter de hangar 
van Luitenant ter Poorten met zijn DeBrouckere, daarachter in de 
verte weer de Farman ‘Brik’ van Marinus van Meel.  
Let op de houten beplanking over de sloot om de toestellen vanuit 
de hangars op het landings- en opstijgveld te krijgen.

Helpers rennen op een landende 
Blériot af. Op de achtergrond 
een houten huisje wat voor ver-
schillende doeleinden gebouwd 
kan zijn. Rechts de Pettelaarse 
Schans.

Militairen nemen poolshoogte 
en overleggen voor de hangar 
van De Rotterdamsche  
Vliegvereniging. Dit was de 
hangar van Van Bussel, die van  
oorsprong Duitser was en  
eigenlijk Joseph Maurer heette. 

Groep burgers, militairen en vliegeniers. Vijfde van links  
Commandant der Vliegdienst Copes van Hasselt, zesde van links 
Rapporteur Wallaardt – Sacré (een van de oprichters van de 
Luchtvaartafdeling, voorloper van de Koninklijke Luchtmacht), 
zevende van links Minister van Oorlog Colijn.

Gezelschap vliegeniers bij een Blériot toestel. Hier staan de zes 
vliegeniers die tijdens die manoeuvres vluchten maakten. V.l.n.r.: 
Frits Lütge, Henri Bakker, Marinus van Meel, Kapitein Copes van 
Hasselt, waarnemer van de Vliegdienst, een onbekende militair, 
Jan van Bussel, Hein ter Poorten en zittend Jacques Labouchère.



Toegestroomd burger-
publiek neemt een kijkje 
bij de Farman tweedekker 
(‘De Brik’) van Marinus 
van Meel.

Hoge autoriteiten en mili-
tairen in overleg met elkaar 
en enkele vliegeniers.  
Herkenbaar is Minister  
Colijn, op de rug gezien 
in burgerkleding met stok 
achter zijn rug. In het mid-
den met een ietwat curieus 
hoofddeksel vliegenier  
Marinus van Meel. Op de 
achtergrond een Blériot.

Tweedekker van de Belgische vliegtuigconstructeur Léon  
DeBrouckère. De piloot is Lt. ter Poorten van het Neder-
lands Oost-Indisch Leger.

Een bijzondere opname. Vanwege de invallende duisternis  
worden vuren ontstoken om de vliegeniers te helpen met het  
oriënteren bij het landen. Een Blériot komt net aan om te landen. 
In het midden rechts van het toestel is de Bossche watertoren 
zichtbaar.

Belangstellenden bij de Farman tweedekker (‘De Brik’) van  
luchtvaartpionier Marinus van Meel, die meedeed aan de  
militaire manoeuvres in september 1911.  
De locatie is in de buurt van de Pettelaarseweg. Rechts aan de  
horizon de Sint Jan, links de Pettelaarse Schans.

Bakker, met pilotenhelm nog 
op, wordt gefeliciteerd door 
een groep burgers en  
militairen. Rechts van hem 
waarschijnlijk waarnemer 
Kanters of Visser. Achter hem 
zijn de Blériot en het tenten-
kampement zichtbaar.



Drie jaar na Bakkers dood worden, 25 jaar na diens eerste vlucht in  
’s-Hertogenbosch, op 1 juli 1936 op de Pettelaar herdenkingsvluchten 
uitgevoerd. Er wordt besloten om een monument op te richten.  
Twee jaar later, op 27 augustus 1938, vind de onthulling plaats aan  
de Hekellaan. In de jaren daarna is er in de diverse (ook landelijke)  
media nog regelmatig aandacht voor Bakkers vliegprestaties, onder 
meer in 1961, 50 jaar na dato.  
 
In de Bossche wijk de Kruiskamp wordt in 1965 een straat naar Henri 
Bakker vernoemd. In 1981 worden zijn prestaties voor de Vliegweek  
en de militaire vluchten van 70 jaar eerder herdacht met diverse  
activiteiten. Tijdens een speciale vlucht werpt men boven de Pettelaar 
een postzak af met speciale postenveloppen van deze herdenkings-
vlucht. Familie van Bakker is hierbij aanwezig.

Herdenkingsvlucht van een twee-
dekker op 1 juli 1936. Met een groot 
wit kruis is de ‘landingsbaan’  
aangegeven. Rechts op de achter-
grond de Sint Jan.

Burgemeester van Lanschot over-
handigt een krans aan de weduwe 
van de drie jaar eerder overleden 
Henri Bakker. 
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Monument en
herdenkingen



         1936:
Herdenkingsvluchten

         1938:
Onthulling monument

         1981:
70-jarige herdenking

Het ’s-Hertogenbossche Muziekkorps tijdens een collecte ten  
behoeve van het Henri Bakkermonument. Na twee jaar sparen 
was het bedrag uiteindelijk binnen waarmee men het monument 
kon laten maken.

De onthulling van het Henri Bakker-monument op 27 augustus 
1938 op de voormalige kruittoren. Twee legerofficieren brengen 
een saluut.

De speciaal uitgegeven enveloppe wordt in het postkantoor te  
’s-Hertogenbosch overhandigd door de directeur van het  
Postdistrict ’s-Hertogenbosch aan de weduwe en dochter van 
Henri Bakker. 

Het monument op de Hekellaan. In 2011 heeft het monument een 
facelift gehad. Het rondeel is opgeknapt, schoongemaakt en  
ontdaan van bomen, struiken en aanslag.

Drie Piper Cups van de Stichting Vliegsport Gilze-Rijen 
vliegen in formatie boven de Pettelaar op 15 augustus 
1981 tijdens de 70-jarige herdenking. 

De postzak met de speciale enveloppen landt op de Pettelaarse 
Schans.

Speciale herdenkingsenveloppe uitgeven door de 
’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging bij de 
70-jarige herdenking van Bakkers vluchten op  
15 augustus 1981. 
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