
             De Jonge Dirk, van het Blauwepad naar Westzaan 

 
In 1908 besloot Heikebertus Schoe de zakkenhandel van z'n vader niet voort te zetten maar om met 
behulp van een molen specerijen te gaan malen. Met hulp van vrienden verrees een kleine molen die 
de naam "Indiës Welvaren" kreeg. Deze naam hield verband met de specerijen die uit het 
toenmalige Nederlands-Indië werden aangevoerd. Tot 1914 werkte het bedrijfje uitsluitend met 
windkracht, daarna werd overgegaan tot het plaatsen van een gasmotor. 
In 1958 werd het Blauwe Pad te Zaandam, waaraan de molen stond, als gevolg van gemeentelijke  
uitbreidingsplannen gesloopt. 
 

                           
 
Het binnenwerk van de molen werd in molen "De Huisman" geplaatst nadat deze molen van het 
Blauwe Pad naar de Zaanse Schans was overgeplaatst. 
De heer J. Vooren uit Zaandam ontfermde zich over "Indiës Welvaren" en plaatste de molen op een 
eilandje ten oosten van Westzaan. Hier ging de molen een nieuwe toekomst tegemoet, zij het niet 
bedrijfsmatig maar nu louter als hobby. 
 

             
 
In 1974 werd Arie Butterman, toen de molenaar van papiermolen "De Schoolmeester", de nieuwe 
eigenaar van "De Jonge Dirk". Hij plaatste diverse maalwerktuigjes in de molen, zoals twee 
'hollanders' of maalbakken voor de bereiding van papierpulp. Verder plaatste hij een papierpers, een 
plet, een slijpsteen en een koppel maalstenen. 
In 1981 werd Hessel de Vries uit Zaandijk de eigenaar van de molen. 
In de loop der jaren werd de beschikbare ruimte in de molen wat te klein. Daarom werd in 1983 
overgegaan tot de aanbouw van een schuurtje aan de westkant van de molen. Deze uitbreiding 
kwam tot stand dankzij Theo Teeuw, nu vrijwillig molenaar van "De Held Jozua" in Zaandam. 
De Jonge Dirk draait regelmatig en er wordt papier geschept, zij het op zeer beperkte schaal. 
Recent is er in de molen een stamperij met 10 stampers gebouwd. Vroeger hadden veel kleine 
molens een stamperij. Er werd zandsteen mee fijn gestampt. Het zand werd als schuurzand langs de 
deuren uitgevent. 
Na het onverwacht overlijden van Hessel de Vries op 30 dec. 2013 is de molen begin 2014 eigendom 
geworden van de vereniging De Zaansche Molen.  Rick Bakker is de huidige jonge Molenaar. 

	  


