
Jelmer Talsma (18) uit Burdaard mag zich sinds zaterdag 20 maart 
de jongste molenaar van Nederland noemen. Hij slaagde voor het 
molenaarsexamen op molen de Victor bij Wânswert. 
 

 
 
Haryt Dijkman volgde, net als Jelmer, 2 jaar lang iedere zaterdag 
een cursus bij leermeester Sjerp de Jong en mag zich nu eveneens 
molenaar noemen. Jelmer legde het examen af op zijn 18e 
verjaardag en treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader, 
wethouder Haije Talsma. Vrijdag 26 maart is de diploma uitreiking 
tijdens de algemene ledenvergadering van het Gild Fryske 
Mounders. 

Tijdens de cursus worden onderwerpen als weervoorspelling, 
molentypen en benaming van hun onderdelen, geschiedenis en 
ontwikkeling behandeld.  De praktijk bevat o.a. het bedienen van de 
molen in alle jaargetijden met alle soorten weer en zelfs een 
zogenaamde stormproef waarbij de molen binnen enkele minuten 
moet worden opgeruimd bij een dreigend onweer of opstekende 
storm.  Veiligheid in en rond de molen is een belangrijk onderwerp 
bij deze historische werktuigen die niet gebouwd zijn om aan de 
huidige ARBO-eisen te kunnen voldoen. Dit vraagt een bijzondere 



aandacht voor veiligheid. Stages, tijdens de opleiding, op andere 
molentypen maken de opleiding compleet.     Het molenaarsexamen 
werd afgenomen door het “Gild Fryske Mounders”. Dit gilde stelt zich 
ten doel om de kennis over het gebruik van windmolens te 
behouden en daarnaast de molens die in Friesland staan regelmatig 
te laten draaien door mensen die hiervoor opgeleid zijn en op een 
veilige manier dit industrieel erfgoed kunnen bedienen.   De Victor 
te Wânswert is één van de lesmolens van het gilde. Hier is voor 
Jelmer en Haryt dus geen plaats. In eerste instantie gaan de jonge 
molenaars deel uitmaken van de molenaarsgroep rond molen de 
Zwaluw in Burdaard. Bij de Zwaluw zijn ze er blij mee. Door het 
overlijden van 3 molenaars was de groep uit Burdaard uitgedund 
naar 4, waarbij de gemiddelde leeftijd aardig opliep.   

Op de foto de nieuwe molenaars samen met hun leermeester en een 
deel van de molenaars van molen “de Zwaluw” uit Burdaard.	  


