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Op 13 februari 1911 werden de eerste twee Nederlandse vliegbrevetten uitgereikt. De brevetten

werd behaald op de Molenheide, de huidige vliegbasis Gilze-Rijen. Overigens was al op 17 maart

1910 voor het eerst een vliegbrevet uitgereikt aan een Nederlander: toen kreeg Ferdy van Riemsdijk

een Frans vliegbrevet, kort hierop gevolgd door Gijs Küller en Clément van Maasdijk, die ook

beide Franse brevetten behaalden.

Nadat er op 27 juni 1909 voor het eerst in Nederland een gemotoriseerd vliegtuig was opgestegen,

in Etten-Leur, en in juli en augustus van dat jaar ook een vliegtuig was opgestegen vanaf Groot

Persijn in Wassenaar, stak het vliegvirus in Nederland de kop op. Op 29 december van dat jaar

besloten een aantal zakenlieden uit West-Brabant tot de oprichting van de NV De Eerste

Nederlandsche Vliegvereeniging, de ENV; in maart 1910 was de oprichting een feit. Doel van de

ENV was het geven van vliegdemonstraties, deelname aan wedstrijden, vliegtuigbouw en het geven

vlieglessen. De in Nederland wonende Brit Ernest Archer werd naar Frankrijk gezonden om

vlieglessen te nemen; in augustus 1910 haalde hij het begeerde brevet. De ENV bestelde een

Blériot-XI bij de Rotterdamse firma R.S. Stokvis. Inmiddels was ook een vliegterrein gevonden: de

Molenheide, gelegen op grondgebied van de gemeenten Gilze en Rijen. Op 28 augustus 1910 werd

het terrein geopend; zo'n 20000 toeschouwers waren getuige van enkele vluchten met de Blériot

door Archer en de Rus Ladislaus Lewkowitisj, die ook in dienst was gekomen van de ENV. Binnen

enkele maanden werden de eerste drie leerlingen opgeleid. Dit waren Adriaan Mulder, Henri Bakker

en de Duitser Joseph Maurer, die zich in Nederland Joseph van Bussel liet noemen. Omdat de FAI

(Fédération Aéronautique Internationale) per 15 februari 1911 zwaardere brevet-eisen instelde, werd

geprobeerd nog net voor deze datum de brevet proeven af te leggen. Op 13 februari lukte dit: als

eerste steeg Adriaan Mulder op, kort daarop gevolgd door Henri Bakker. Beide legden, onder

toeziend oog van enkele commissarissen van de NVvL (Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart,

de huidige K(oninklijke)NVvL), de proeven volgens de regels af. Maurer kon pas starten bij

invallende duisternis, en wist ook op het nippertje aan de eisen te voldoen. Hij klaagde echter dat de

andere twee niet aan de regels hadden voldaan, in een poging in aanmerking te komen voor het

allereerste in plaats van het derde Nederlandse brevet, maar moest deze klacht later weer

terugnemen. Hiermee kreeg Adriaan Mulder het allereerste Nederlandse vliegbrevet, en Henri

Bakker het tweede. De vliegproeven werden overigens afgelegd in een Blériot, die door ENV

constructeur Frits Bahle was verbeterd. In september 1910 was het toestel met succes beproefd op

Molenheide. Bahle haalde overigens in september 1911 zijn vliegbrevet, het vijfde Nederlandse

brevet.

Adriaan Mulder werd nog in 1911 aangesteld als chef-instructeur bij de ENV, nadat Archer was

vertrokken. Tijdens een demonstratievlucht op Duindigt in Wassenaar raakte hij zwaar gewond. Na

enige tijd in Frankrijk te hebben vertoefd, en daarna rondtrekkend met een mobiele bioscoop

(waarin onder meer films van vliegdemonstraties werden vertoond), werd Mulder mede-oprichter

van vliegschool De Kampioen in Ede, welke tot aan de Eerste Wereldoorlog actief bleef. Mulder is

hierna uit de vliegerij gestapt, hij overleed in 1966.

Henri Bakker werd ook mede-oprichter van een vliegschool: de NV Nederlandsche

Aviateursmaatschappij De Condor, dat ook vanaf vliegkamp Ede opereerde. Bakker schaftte een

tweezits Blériot aan, maar van het geven van vlieglessen kwam niets. De Condor hield zich

voornamelijk bezig met demonstratievluchten. In april 1912 vloog hij binnen anderhalf uur van Ede

naar Breda. In juni 1912 ging De Condor failliet. Nadat hij in september 1911 al met de Condor

Blériot had meegedaan aan de militair manoeuvres bij De Pettelaar in Den Bosch, werd Bakker in

1913 één van de eerste vliegers van de op 1 juli 1913 opgerichte Luchtvaartafdeling van de

Nederlandse krijgsmacht. Hij bleef tot in 1916 in dienst, hierna vestigde Bakker zich in Ede-



Wageningen als dealer van Ford-automobielen. In 1933 overleed Henri Bakker. 
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