Molensteen project 2016

In 2016 bestond korenmolen de Fortuin in Hattem 200 jaar. In dit jubileumjaar
voor de molen werden er rond de molen veel feestelijke activiteiten
georganiseerd. Zo heeft oa de Hattemer schilder René Kinket samen met de
kinderen van de basis scholen de vier oude molen zeilen beschildert en hebben
die een jaar lang de molen opgesierd en een feestelijk tintje gegeven.

Aan het beeldhouwgilde Hattem eo is door leden, van het Gilde van vrijwillige
molenaars van molen de Fortuin, gevraagd iets uit steen te maken, een
blijvende herinnering aan dit 200 jarige jubileumjaar.
Het voorstel was om de molensteen die al jaren lang onder de stelling van de
molen in het plaveisel lag daarvoor te gebruiken. Deze molensteen is een
pelsteen die werd gebruikt om het kaf van het koren te scheiden en de gerst te
ontpellen. Er was wel veel wind nodig om deze steen van 1000 kilo te kunnen
gebruiken minimaal 6 BFT.

De kleinzoon van Henk Beernink, Niels 16 jaar heeft op papier een ontwerp
gemaakt voor een gedenksteen voor dit 200 jarige jubileumjaar waarin hij deze
molensteen heeft verwerkt.
De steen staat nu rechtop op een sokkel en wordt geflankeerd door een
gesloten en een open meelzak. Aan de achterkant is goed te zien wat de
werkzame delen waren van deze pelsteen. De ontwerper van deze
gedenksteen Niels heeft de tijdslijn van deze korenmolen neergezet in meel.
Een volle zak meel voor het moment toen de molen begon te malen in 1816
en een half lege zak meel die staat voor de huidige tijd. De laatste zakken die
nog gevuld moeten worden door de huidige vrijwilligers van de molen.
In de molensteen staat de naam van de molen de Fortuin en de jaartallen 1816
en 2016. De letters en getallen zijn door de leden van het beeldhouwgilde op
een vakkundig wijze met hamer en beitel met de hand uitgehakt. Het zijn
ingediepte letters en getallen wat een specifieke techniek vraagt van de
beeldhouwers .

De meelzakken zijn ook door de leden van het beeldhouwersgilde Hattem eo
gehakt uit Bentheimer zandsteen. De 200 jaar oude pelsteen is ook uit
Bentheimer zandsteen gemaakt. Deze steen heeft een licht geelbruine kleur,
die later door verwering steeds donkerder wordt. Bentheimer zandsteen werd
gewonnen in steengroeves in de Graafschap Bentheim in Duitsland.
De tot stand koming van dit monument is onder deskundige leiding van
steenhouwer Henk Beernink gebeurd in samenwerking met het gilde van
vrijwillige molenaars van molen de Fortuin en de gemeente Hattem.

Te zien op internet:

Bewerken molensteen Hattem
https://www.youtube.com/watch?v=TS9KZux54rc

Onthulling molensteen bij de molen de Fortuin in Hattem
https://www.youtube.com/watch?v=R4xrocCLDus

Molen de Fortuin
https://www.molendefortuin.nl/

