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Papentorenvest 1A      Molen de Adriaan 

 
De molen de Adriaan staat er alsof hij nooit is weggewest. Toch 
heeft het bijna 70 jaar geduurd voordat de in 1932 afgebrande 
molen in 2002 een opvolger kreeg. Meteen na die brand werden er 
al gelden ingezameld om een nieuwe molen te kunnen plaatsen….. 
Ondanks de inzet van verschillende werk- en actiegroepen van de 
Historische Vereniging Haerlem en de Vereniging De Hollandse 
Molen en van andere Haarlemmers lukte het niet om een herbouw 
te realiseren. Na de brand was er in de dertiger jaren te weinig 
geld en daarna kwam de oorlog met daarna de wederopbouw. 
Opnieuw was geld een probleem, maar het enthousiasme voor 
herbouw bleef. Henk Vijn en anderen hebben zich jarenlang inge-
spannen tot herstel van dit gebiedje en de mogelijkheden tot her-
bouw van de molen aan iedereen uit te dragen. In 1990 kwam een 
belangrijke verandering toen de scheepswerf Zuidam stopte en het 
terrein door de gemeente werd aangekocht. Daarmee werden 
allerlei grootse plannen van projectontwikkelaars voorkomen en 
bleef de mogelijkheid tot herbouw van de Adriaan open. Precies 
wat Henk Vijn en de andere liefhebbers wilden. 
Het hele historische gebied was een uitdaging om aan te pakken. 
Om een lang verhaal kort te maken. Het heeft elf jaar geduurd 
voordat de kop van de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest in 
volle glorie was hersteld. Met name Bouwbedrijf De Adriaan van 
Stichting Jeugdzorg Haarlem heeft er zijn handen aan vol gehad. 

Voor het veelomvattende project werden leerlingen van de Lieven de Key-Krelageschool ingezet en tevens 
kansarme jongeren in een leertraject. Meer dan honderd van hen kregen hier hun opleiding en vonden 
daarna een plek bij particuliere bedrijven die 
ze met die opleiding graag in dienst namen. 
 
De molen is er uiteindelijk gekomen, net als 
de complete opknapbeurt van dit buurtje. In 
de molen zijn verschillende stenen aange-
bracht om die herbouw in herinnering te 
houden. In de zijgevel zie je twee langwerpige hardstenen stroken met in de eerste steen het jaartal 1778 
(bouw van de oude molen) dan het teken van de brand met het jaartal 1932. De naam van de molen DE 
ADRIAAN en hierna de passer en potlood voor het ontwerp van de reconstructie en de troffel met het jaartal 
1999 als symbool voor de herbouw. De steen daaronder heeft de tekst “1e steen – DR. IR. R. VAN DE WAAL”. 
Hij was voorzitter van de Hollandse Molen en samen met dhr. Henk Vijn een van de belangrijkste initia-
tiefnemers voor de herbouw. De herdenkingsstenen zijn ontworpen en uitgevoerd door Joep van Opzeeland. 

 
Ook is er aan de zijkant ter hoogte van de 
eerste verdieping nog een herinnering in 
de molen aangebracht aan de Stichting 
Jeugdzorg Kennemerland (SJK). Zij waren 
betrokken bij de herbouw van de Adriaan 
als werkervarings project voor hun 
jongeren. Het project werkte goed. Er werd 
een mooi resultaat behaald en de jongeren 
leerden een vak en een werkhouding 
waaraan ze veel hebben gehad. In de 
stenen rond het ronde raampje zie je S  J  K 
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Met deze stenen ben je nog niet uitgekeken op de herinneringen; sowieso is hier nog veel meer te zien. Kijk 
maar eens naar de vergaarbakken bovenaan de regenpijp. Daar zijn in 2001 een jaar voor het opleveren van 
de molen, allerlei letters op aangebracht. Deze letters vertegenwoordigen de namen van het bouwteam van 
de Adriaan: 

 
 
MB  – Martin Busker – ontwerp Gemeente Haarlem  

L S -  Leo Schrama  – projectleider Gemeente Haarlem 
W L  – Wil Louwer  – hoofduitvoerder St. Jeugdzorg Kennemerland 
A S  – Adrian Smits  – begeleider metselaars SJK 
MS  – Mark van Stijen - begeleider metselaars Centrum Vakopleiding 
WO  – Wim Oosterhof - secretaris St. Adriaan 
FB  – Frits Breen – secretaris Molens Zuid Kennemerland 
FH  – Frits van der Heijde - elektrische inst. MZK 
 
 
 
 

 
 
Op de tweede vergaarbak zijn eveneens herinneringen 
aangebracht. Deze vertegenwoordigen de Cursisten Centrum 
Vakopleiding (CURSISTEN CV) en de aanduiding SPOS 
(Samenwerkingsverband Praktijk Opleidingen Schilders) 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Jaarboek 2002 Historische Vereniging Haerlem – Martin Busker 


