
deren staan. 
De lokatie is hoek Streefoordlaan/Molenweg. De twee huis
jes zijn nog steeds aanwezig. 
Volgens de eigenaar van de foto is de persoon uiterst 
rechts op de foto: Heinrich Evers, aangenomen zoon van 
de heer Van de Berg. Zij woonden aan de Streefoordlaan 
in hetzelfde huis waarin ook de heer en mevrouw Tak 
woonden. De foto zou kort na de capitulatie in mei of 
juni 1940 gemaakt zijn. De militairen waren geïnterneerd 
en moesten op de paarden passen die in de maalderij aan 
de Molenweg stonden. 
Graag zouden de leden van de Werkgroep Tweede Wereldoor
log de namen willen weten van de kinderen. Mogelijk 
staan er ook nog andere bekenden op, daarom is de groep 
uitvergroot weergegeven. Bij voorbaat dank. 

Namens de werkgroep, 
Jaap van der Woude. 

De sokkel voor het Vrijheidsmonument. 

Het ontwerp dat de kunstenaar Peter Zwart maakte voor het 
vrijheidsmonument bestaat uit drie dansende kinderen en 
een geknield kind dat een ander kind de hand reikt om het 
te helpen boven op een rots te klimmen. 
Het rotsblok dat een onderdeel vormt van het vrijheidsmo
nument, werd door vertegenwoordigers van het verzet ge
schonken aan de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes. 
Het is afkomstig uit Noorwegen. Nabij tarvik bevindt zich 
een steengroeve waar het zogenaamde 'Larviktiet' gevonden 
wordt, een steensoort die ook in Oost-Canada te vinden is 
en daar bekend is onder de naam 'Labradoriet In dit 
keiharde donkere gesteente verstopte de natuur schitteren
de blauwe kristallen die haar tot een van de waardevolle 
en gewilde steensoorten maakt. 
De beheerder van de steengroeve, de heer Tor Jussen, ver
telde ons desgevraagd dat zijn firma deze steensoort naar 
alle windstreken exporteert. Vooral Japan is de laatste 
jaren een van de grootste afnemers. 
Toen hij, ruim twintig jaar geleden met de exploitatie 
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van de steengroeve begon was er nog sprake van een kleine 
berg. Nu werkt men in een diepe kuil zoals op de foto 
goed te zien is. 
Met drilboren en zelf ontwikkelde trilmachines boort 
men een serie gaten op korte afstand van elkaar in de 
steen. In de gaten stopt men ijzeren staven. Net zo
lang tot er, zonder kracht, geen een meer bij kan. Als 
alle gaten op deze wijze gevuld zijn drijft men in elk 
der gaten nog een ijzeren staaf. De druk die daardoor 
op de steen uitgeoefend wordt doet haar tenslotte 
splijten. 
Dat is altijd een spannend moment, omdat je nooit 
kunt voorspellen hoe het breukvlak er uit zal zien. 
Een kwartsader die aan de buitenkant niet te zien 
was, kan de steen waardeloos maken. Werk van vele da
gen is dan voor niets geweest. 

Een ander belangrijk gegeven, waar men eveneens reke
ning mee moet houden, is de hoek waaronder het stuk 
steen uit de wand van de groeve gehaald wordt. Gebeurt 
dit niet goed, dan gaat het effect van de blauwe kris
tallen grotendeels verloren. De lanqqerekte kristal-
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structuur geeft de steen juist de grote m/aarde. Hoe 
groter de kristalvlakken, hoe hoger de waarde. 
De stenen die bestemd zin voor export hebben een recht
hoekige vorm. Per vrachtwagen worden ze overgebracht 
naar de haven van Larvik en aan boord gehesen van een 
vrachtschip. Eenmaal in het land van bestemming volgt de 
uiteindelijke bewerking, afhankelijk van het doel. 
Van het rechthoekige brok steen worden meestal platen ge
zaagd. Door één der vlakken te polijsten verkrijgt men 
een spiegelglad oppervlak waarin de blauwe facetten van 
de kristallen schitterend tot uiting komen. 
In Larvik zijn een aantal grote gebouwen aan de buiten
zijde geheel met gepolijste platen van dit gesteente be
kleed. 
Regelmatig komen kunstenaars op uitnodiging van Tor Jussen 
naar de steengroeve. Ze mogen dan een brok steen uitzoe
ken en kunnen dat er plaatse bewerken. 
Zijn gevoel voor cultuur en de gedachte achter het vrij-
heidsmonument waren voor hem aanleiding zich in te span
nen om een geschikt brok steen voor de sokkel te vinden. 
De steen die bestemd is om als sokkel te dienen voor het 
vrijheidsmonument is in feite een brok steen, dat onge
schikt is voor export. Normaal gesproken zou het op de 
afvalhoop gegooid zijn, maar Tor Jussen heeft de steen-
klomp laten bewerken todat deze enigszins de vorm had ge
kregen die benodigd is voor de sokkel. 
Het zou een onmogelijk verlangen geweest zijn de exacte 
vorm, zoals die op de tekening te zien is, te verkrijgen. 
Je kan de natuur nou eenmaal niet met een door mensen
hand gemaakte tekening dwingen. 
De door het boren onstane scherpe groeven zullen door de 
kunstenaar enigszins worden weggewerkt. 
Binnenkort zal de steen per schip naar een haven in Bel
gië vervoerd worden en vandaar per vrachtwagen naar Eem-
nes gebracht worden. 

Enige gegevens: 
Het soortelijk gewicht van deze steensoort is: 2.7 
Het gewicht van de steen is geschat op: 3500 kg; 
De hoogte is 1.60 meter en de basis is plus minus één 
vierkante meter. 

Werkgroep Tweede Wereldoorlog. 
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