
Brood voor keien 
 
Door A.G.Liewes. 
 
Dit artikel gaat over een nagenoeg vergeten activiteit in de geschiedenis van de Hondsrug en 
in het bijzonder de gemeente Borger Odoorn. Tussen ongeveer 1850 en 1900 bestond in deze 
omgeving een bloeiende keienhandel. Landeigenaren, keiendelvers, keienkloppers, 
keienmenners, keienhandelaren en  schippers verdienden een boterham aan de keien.  
Dit artikel kan worden gezien als de tekst behorend bij een expositie die in 2013 is geopend in 
het Hunebedcentrum en tot mei 2015 in het Hunebedcentrum is te zien. 
 
De eerste bijdrage is een artikel van Harm Tiesing1 die hij geschreven heeft in 1905 en waarin 
hij terug kijkt op de periode van de keienindustrie. 
 
Brood voor keien. (1) 
door H.Tiesing 
 
De keien, door het volk veelal ‘vlinten’ genaamd, vond men hier vroeger in groote 
hoeveelheid. De gemeenten Anloo, Gasselte, Borger, Odoorn en een deel van Emmen 
bevatten de meeste keisteenen. Het is zeer waarschijnlijk, dat de voor het leggen van straten 
benodigde keien verkregen zijn bij de ontginning van onze bouwakkers. In de verst 
afgelegene gedeelten van de korenesschen werden soms diepe kuilen gegraven, waarin de 
overvloedige keien worden gestopt, totdat zij eerst  tegen het einde der vorige eeuw aldaar 
werden teruggevonden en uitgevoerd. Te Drouwen en te Gasselte werden in de jaren 1860  tot 
1870 meer dan 20  zulke voorraden ontdekt, die meestal meer dan 10 tot 20 wagenvrachten 
keien inhielden. 
De uitvoer van keisteenen begon in Drenthe met den aanleg van kanalen, langs welke die 
afvoer naar elders kon plaats hebben. In een boekje van het jaar 1848 “Beschouwingen van 
den tegenwoordigen toestand van Drenthe”, lezen wij: ‘De woeste gronden in dit gewest 
bezitten nog een groote schat, welke voor ons verloren is, nl. de ontzaggelijke menigte zware 
keisteenen, soms van kwintalen gewichts, welke in dezen boezem der aarde besloten ligt, en 
om van ander gebruik niet te gewagen, voortreffelijke zeeweringen zouden opleveren, ingeval 
men slechts daarbij konde komen en deze afvoeren.’ 
Het was de kanaalverbinding, welke in 1839 tusschen Gasselternijveen en Stadskanaal tot 
stand kwam, die de aanleiding was van eene aanmerkelijke uitbreiding van den keienhandel 
en den uitvoer daarvan naar andere streken van ons land. Daar eerstgenoemde plaats reeds 
vroeger door een kanaal met de Hunze verbonden was, werden er toen reeds keien opgekocht, 
doch die handel was van minder beteekenis, omdat men er alleen zware keien, geen 
klopkeien, aankocht, die door de landbouwers uit de gemeente Gasselte en Borger werden 
aangevoerd, en voor welken aanvoer, hoewel deze vrij goed beloond werd, die landbouwers 
weinig tijd beschikbaar hadden, toen de veenboekweitcultuur nog bloeide. Ook de toestand 
van den weg van Gasselte naar Gasselter Nijeveen, een veendijk, was toen een bezwaar  voor 
het vervoer van keisteenen. Toch bracht menig landbouwer jaarlijks nog 20 à 30 
wagenvrachten derwaarts. De toen verlangde keien waren zoo groot, dat twee tot vier stuks 
een wagenvracht uitmaakten, waarvoor f. 2,50 tot f. 3,50 werd betaald, en het gevolg van dien 
uitvoer was, dat in die gemeenten later minder dan in andere der genoemde streken zware 
keisteenen voorhanden waren. Eene dergelijke vraag, alleen naar zware keisteenen, ontstond 



te Klijndijk, gem. Odoorn, omstreeks 1875, waarbij voor twee of drie stuks, die een 
wagenvracht maakten, vaak f. 3 à f. 4 betaald werd. 
De meeste  keien vond men altijd op de hoogten van den Hondsrug of aan de oostelijke 
hellingen van die hoogten. Aan de minder hoge westelijke hellingen werden zij bijna niet of 
althans  in slechts matige hoeveelheid gevonden. Wellicht lagen in vroegere tijden, vóór zij 
door de menschen tot eenig doeleinde gebruikt werden, vele keien boven op den grond. Doch 
in den tijd, dien wij ons nu voorstellen, en waarin de keisteenenindustrie voor Drente van 
beteekenis werd, was dit niet meer het geval. De keien werden vaak op geringe diepte in den 
grond gevonden; zij waren soms niet geheel met aarde bedekt en waren door regen of 
zandverstuiving bloot geraakt. Soms ook waren zij door eene grondlaag van een halven meter 
van de oppervlakte gescheiden. Verstuiving van het zand en plantengroei hebben in den loop 
des tijds medegewerkt, dat de keien in het zoo vreedzame heideveld met eene minder of meer 
diepe aardlaag waren bedekt. 
De volksmeening was hier vroeger algemeen, dat de keien daar in den bodem groeien, welke 
mening bij velen ook thans nog bestaat, en wie het waagt dezulken te verkondigen, dat de 
keien afgebroken stukken van rotsen zijn, zooals die er voortdurend worden losgescheurd, en 
welke in den ijstijd door het gletscherijs herwaarts werden gevoerd, zou door dezulken als een 
dwaas worden beschouwd. Keisteenen groeien, die mening staat bij  velen vast, en als wij 
haar betwistten, door te zeggen, dat keien geen planten zijn, dat zij geen stengel of blad 
hebben, dan werd ons gewezen op worteltjes, die hen in den grond omgeven.  En, daar wij 
zelf bij het opnemen van keien uit den grond zoo menigmalen die vermeende 
keisteenworteltjes hebben opgemerkt, is het waarlijk niet te verwonderen, dat het volk alzoo 
denkt. Vooral daar, waar de keien ondiep liggen en de grond eenigen plantengroei van heide 
en wilde grasplanten heeft, vindt men die worteltjes in den grond doorgedrongen, zich 
rondom den harden  keisteen wendende, tot een bruin laagje gevormd. 
De volksmeening omtrent het groeien van keisteenen is niet meer zoo sterk als vroeger. Een 
verruimde blik in de wereldbeschouwing doet haar afbreuk, terwijl ook de minder 
ontwikkelde tot de ervaring komt, dat in den grond, waaruit voor 20, 30 jaren keien gedolven 
werden en die nadien tijd met rust werd gelaten, geen enkel spoor van hergroei te ontdekken 
is. 
De gronden, waaruit men in de tweede helft der vorige eeuw keien groef, waren meestal 
heidevelden, waarop nimmer te voren eenige grondbewerking had plaats gehad. 
Het keiendelven, hier ‘steen roon’ (= roden)  genoemd, wordt verricht door mannen en 
vrouwen, die met een spade of schoffel den bovengrond van den vasten wal afsnijden, die 
afgesneden zode ter grootte van ongeveer ¼ m.2 omkeeren en dan in een losse vooraf voor 
gelijk doel bewerkte vore neerleggen. De keidelver neemt een pand van b.v. 5 à 6 m. breedte, 
snijdt daar ongeveer 20 zoden naast elkander af, en heeft nu een nieuwe vore, waarin hij de 
keien naast elkander in den grond ziet liggen, die terstond worden weggenomen en op het 
doorgewerkte veld op hoopjes van drie hl. of ongeveer 1000  halve kilo’s geworpen. Het is 
natuurlijk, dat de keien niet altijd zóó geregeld naast elkander liggen dat zij elkander aanraken 
of begrenzen, maar dat er veel zand tusschen ligt. In een schop aarde vindt men soms één of 
twee, soms veel meer, soms ook geen enkelen keisteen aanwezig. Men graaft in de veelal  
lichtblauwe of  donkerbruin gekleurde aarde door ter diepte van 40 à 50 centimeter  beneden 
den beganen grond, waaronder veelal eene gele of witte zandlaag ligt, die geen keisteenen 
meer inhoudt. Op andere plaatsen dient men eerst eene zandlaag van 20 tot 50 centimeter te 
verplaatsen, voor men tot een keienlaag komt. 
De hoeveelheid keisteenen in eene bepaalde oppervlakte wisselt in verschillende streken af. In 
de hoogte ten zuiden van Annen vond men per are gemiddeld 10 hoopen van 3 hl. of 500 kg., 
bij Gasselte iets minder, bij Drouwen op sommige plaatsen van 12 tot 14 hoopen, doch over ’t 
geheel minder: bij Gasselte en bij Buinen op de zoogenaamde Heeze, een hoogte van den 



Hondsrug westelijk van het bekende Buinerboerveen gelegen, wel 16 tot 20 hoopen per are. 
Te Eksloo, waar de keiendelverij thans van de meeste beteekenis is, vindt men ongeveer 
gelijke hoeveelheid als te Buinen en te Valthe en Weerdinge waar nog groote keienvelden op 
exploitatie wachten,weet men dit nog niet. 
Een keiendelver delft op zulke plaatsen per zomerdag vijf à zes hoopen, bij winterdag 
gemiddeld drie hoopen. Het loon, dat de keienhandelaar daarvoor betaalt, varieert van 20 tot 
30 cents, meestal 25 cents per hoop. Het toezicht op de hoeveelheid van 3 hl. per hoop is niet 
zeer nauwkeurig. Meestal wordt van de 20 of 30 hoopen eene in een bak geworpen en alzoo 
gemeten, waarnaar de andere worden gecontroleerd. Het is niet zeker dat de keiendelver per 
dag de grootste hoeveelheid verkrijgt ter plaatse waar de voorraad in eene bepaalde 
oppervlakte  het grootst is, want waar de aarde minder vast is en de keien minder ondiep in 
den grond liggen, daar werkt hij ingelijken tijd meer veld door dan ter plaatse waar hij een 
moeilijk te bewerken bodem vindt en de keisteenen dieper liggen.  
De groote der keien, zooals zij in den grond liggen, is zeer verschillend. Van de kleinste vindt 
met het grootste aantal. Wanneer men den grond hier nauwkeurig beschouwt, dan vindt men 
keitjes ter dikte van een boon of erwt en nog veel kleiner, zoodat ook hier het kleinste niet is 
te bepalen. Het grofkorrelig kiezelzand bestaat voor een groot deel van zulke keitjes. De 
kleinste, die de keiendelver opneemt, zijn die ter dikte van een kippenei, wegende van 1 tot 2 
hg. Op sommige plaatsen heeft wel 20 % van het aantal gevonden keien het gewicht van 1 tot 
2 kg. Op andere plaatsen vindt men meer kleine en bijna geene van middelmatige grootte. 
Soms ook vindt de werkman een kei, te zwaar om hem te tillen in welk geval de steen met een 
paal wordt opgebeurd en naar boven gewerkt. Veeltijds vindt men er van die grootte slechts 
twee of drie per are, vaak ook op eenige ares oppervlakte geen enkele van die grootte. Waar 
nog grootere keien gevonden worden, bv. die van 2000 tot 4000 halve kilo’s gewicht, daar 
laat men deze door buskruit springen, welk werk niet zonder gevaar is. 
Het delven, vervoeren en kloppen van keisteenen gaf langen tijd, vooral in de wintermaanden, 
aan vele handen werk. En nu zou men kunnen vragen of er voor het bewerken van de keien 
eene bepaalde categorie van arbeiders en arbeidsters is, gelijk b.v. voor turfgraverijen in de 
venen en zoo als voor andere werkzaamheden. Dit is voor een betrekkelijk klein gedeelte het 
geval. Slechts enkele besteden het ¾ deel of nog meer van hunne jaarlijksche werktijd aan het 
delven van keisteenen. De dorpsarbeider of daglooner is in tijden van werkeloosheid ook 
keiendelver, de veenarbeiders uit Buinerveen en de Ekslooërmonden deeden in de maanden 
augustus en september van de jaren 1895 tot 1900 veel aan dit werk. Later kwamen zij in dien 
tijd des jaars niet meer, omdat de ontginning van dalgrond tot bouwland in de veenkoloniën 
toenam en zij alzoo in hunne naaste omgeving werk vonden.  
Vele arbeiders gaan keien delven, wanneer zij daarmede een hooger dagloon kunnen maken 
dan met het verrichten van ander werk. Wanneer we nu te voet over een heideveld gaan als 
over dat van Borger naar Eksloo, dan zien we soms geen enkele, soms drie à vier of meer 
keiendelvers, soms wel dertig en meermalen wel zestig personen, zoowel vrouwen als 
mannen, aan dien arbeid. Het werk staat nu eens weken achtereen bijna stil en wordt dan weer 
met vernieuwden ijver hervat. Ook de vraag naar klopkeien en mac-adam bij den handelaar is 
hierop van invloed. Eene tijdelijke loonsverhooging, bv. van een halven stuiver per hoop doet 
weer de arbeidsbevolking naar het keienveld trekken.  
Behalve de kosten voor het uitgraven, gemiddeld 25 cent per hoop, betaalt de handelaar aan 
den eigenaar  van de grond, waaruit men deze graaft, 10 à 15 cents per hoop. Dan komen nog 
de kosten van het vervoer uit het veld naar het kanaal over een afstand van 15 tot 10 minuten 
gaans langs de slechte en vaak zeer oneffen zandwegen, dat per hoop 35 tot 50 cents bedraagt, 
waardoor de prijs tot 75 cents of f. 1 wordt verhoogd. 
De opbrengst van keisteenen is voor den eigenaar van het heideveld wel van betekenis, want 
terwijl zoodanige grond niet meer dan f. 10 à f. 15 waarde per ha. vertegenwoordigde, 



zoolang de keien in de grond geen waarde hadden, levert hem dit nu aan keisteenen wel 
twintig of meermalen zooveel op. 
Omstreeks 1850 had in Drente de verdeeling van vele zoogenaamde marktegronden, 
heidenvelden, plaats, en in de eerste jaren na dien tijd was de volksmeening nog zeer 
algemeen, dat het gemeenschappelijk gebruik als vóór dien tijd mocht blijven voortbestaan. 
Dientengevolge ontzagen velen zich niet om keien te delven op het heideveld, dat in 
eigendom aan een ander was toegekend, hetwelk tot menige twist aanleiding gaf en waaruit 
vele kleine processen-verbaal voortkwamen. De uitspraak van het recht heeft alzoo de 
volksmeening gewijzigd, zoals in meer opzichten alhier het geval is geweest. Na  omstreeks 
1880 werd het recht tot keiendelven verhuurd en de processen over deze overtredingen namen 
een einde. De vroegere keiendelvers woelden den grond door en brachten dien in zeer 
onordelijken toestand, waardoor deze voor schapenweide en voor andere doeleinden in 
verband met den landbouw totaal onbruikbaar werd, en bovendien nog de zandverstuivingen 
bevorderde. Later werd ook hierop toezicht gehouden, en aan de keiendelver gelast om de 
afgenomen veldzoden met de heide naar boven te plaatsen, waardoor het veld na de 
bewerking niet aan zijn vroegere bestemming werd onttrokken. 
Behalve uit het heideveld werd ook vooral te Gasselte en te Buinen uit het bouwland veel 
keisteenen gegraven. Wij hebben wel gezegd dat het waarschijnlijk uit het bouwland 
afkomstige keien waren, die men voor het leggen van de Drentsche dorpsstraten gebruikte, 
doch de thans bedoelde steenen uit voornoemde korenesschen lagen veel dieper  dan de 
bouwvore, zoodat de grond nu ter diepte van ¾ tot 1 ½ meter werd doorgewerkt om deze 
keien te bemachtigen. In de esch te Buinen werden per mudde lands (28 are) tot 400 hoopen 
keisteenen gevonden, hetwelk is bij de 15 hoopen per are.  In verhouding tot de hoeveelheid 
kwamen hier veel meer zware steenen voor den dag, hetgeen de meening bevestigt, dat in de 
eerste helft van de vorige eeuw de zwaarste keien uit het heideveld werden weggevoerd, uit 
het korenveld niet, wijl zij daar dieper in den grond lagen en het bezaaien van het land niet het 
onderzoek naar keisteenen toeliet. Daar  de esch te Buinen ongeveer 200 ha. groot is en in de 
jaren 1880 tot 1890 geheel doorgewerkt werd, begrijpt men, welk een ontzaglijke hoeveelheid 
keien dit terrein opleverde. Bouwakkers, waarvan de keien voor 20 à 25 cents per hoop in den 
grond verkocht werden (de waarde was hier grooter omdat de afstand van de esch tot het 
kanaal veel kleiner was dan die van uit het veld) leverden meer op dan het bedrag, waarvoor 
zij vroeger in eigendom waren aangekocht. 
Keisteenendelvers vonden in de korenesch te Buinen mede tal van urnen in den  grond, die 
dan gevuld waren met asch en overblijfselen van verbrande beenderen. Meestal vielen die 
urnen bij aanraking uiteen; geheel gave urnen werd er geen enkele gevonden. Tevens werden 
steenen voorwerpen als hamers, beitels en dergelijke aangetroffen, welke gewoonlijk naar het 
museum van oudheden te Assen en naar het Rijks Oudheidk. Museum te Leiden werden 
gezonden. 
In de winter van 1886/’87 werden eenige  keiendelvers in het heideveld te Buinen verrast door 
eene vondst aan oude munten. Niet minder dan 34 geldstukken, uit den tijd van Karel de 
Vijfde afkomstig, werden daar gevonden. ’t Was eene aangename verrassing, die voor een 
oogenblik alle spaden van wel 50 keiendelvers in den omtrek tot rust bracht, want ieder 
wenschte de muntstukken te zien, die daar misschien langer dan twee eeuwen in een aarden 
potje in den grond waren bewaard, en die bij verkoop te zamen  ruim f. 60 opbrachten. Ook in 
de jaren 1839 en 1844 waren te Buinen oude munten gevonden. Te Drouwen vonden twee 
keiendelvers oude munten van elf stuks, uit de dertiende eeuw afkomstig. 
Daar de keisteenen, waarvan de uitvoer hier zoo belangrijk was, voor het grootste deel 
zoogenaamde klopkeien zijn, rest ons nog iets mede te deelen omtrent het kloppen van die 
keien. Ongeveer de helft of iets meer worden hier geklopt en als mac-adam uitgevoerd, een 
gedeelte wordt als klopkeien verkocht. De commissiën voor werkverschaffing in de provincie 



Groningen kochten deze grootendeels om ze in hunne woonplaatsen te doen kloppen door 
werkloozen. De keienkloppers kent het verschil in hardheid der keisteenen. Er zijn er, die bij 
een zwakken hamerslag uiteen vallen, maar andere bieden meer weerstand. Dat hangt af van 
de structuur der steenen. Sommige keien bestaan uit laagjes  van iets verschillende kleur en 
hebben kleine naden, als om de laagjes te onderscheiden. De keienklopper kent die lagen, 
welke hij draden noemt, hij weet den steen den slag zoodanig te geven, dat deze spoedig 
uiteenvalt. Een klein gedeelte, een half procent ongeveer van die lichtblauwen vertoonen 
geheel geen lagen. Zij doorstaan de zwaarste slagen, die de klopper met een hand geven kan 
en worden dan ter zijde gelegd, om voor andere doeleinden te worden gebruikt. 
Een eersteling in het keien kloppen slaat per dag 5 hl. of een halve stère uit elkander. Meer 
geoefenden brengen dit tot 15 hl. Voor het kloppen wordt per halve m3 grind 40 tot 60 cents  
betaald. Sommige arbeiders geven de voorkeur aan het keien kloppen, andere aan het delven. 
Enige handigheid is bij het kloppen vereischt. Arbeiders, die deze handigheid niet bezitten, 
dragen vaak de sporen van dat gemis aan de vingers van hunne linkerhand, welke door den 
hamerslag getroffen worden, want de steen wordt met de linkerhand vastgehouden, terwijl de 
rechterhand den slag geeft. Een zware keisteen wordt met een vlakken kant naar boven op den 
grond gelegd, om bij het kloppen tot steun te dienen even als een aambeeld bij den smid. 
Te Gasselternijveen waren vroeger vier keienhandelaren, die vele daglooners werk gaven en 
bovendien nog vele steenen kochten van landbouwers, welke deze als een handelsartikel bij 
hen aanvoerden. Thans is daar geen enkele keienhandelaar meer, want de keien zijn er uit de 
naaste omgeving verwijderd. Te Buinen, gemeente Borger, welke plaats in 1882 door een 
kanaal met het Stadskanaal werd verbonden, richtten zes personen ieder een keienhandel op, 
waarvan nu nog vier de zaak voortzetten. Ook te Klijndijk, gem. Odoorn, te Schoonoord en te 
Noord-Barge werd vroeger keienhandel gedreven, meestal meer in zware keien voor 
zeeweringen dan in klopkeien. De voorraad keisteenen was in de omgeving van laatst 
genoemde plaatsen veel kleiner dan op of bij de hoogten van de Hondsrug. De arbeiders 
zochten hier alleen zware keien en inspecteerden den bodem met een scherp ijzer, punter 
genaamd, waarop een houten kruk, om te weten of er keien van voldoende grootte in den 
grond lagen. 
Het bewerken van de keisteenen staat bij vele der meer gegoede Drentenaren in geringe 
achting. Oorzaak daarvan is dat zij, landbouwers in hun hart, het met leedwezen aanzagen, 
hoe meermalen de landbouw werd verwaarloosd en de gezondheid van menschen en 
werkpaarden bedreigd door dezen vaak overmatigen arbeid. En daar de energie bij vele kleine 
landbouwers verloren ging in den tijd toen de korenoogst tot eene minimum-opbrengst daalde 
en de veeprijzen tot voor 1870 doorgaans zeer laag waren, is het te verwonderen, dat zij 
hunne geringe inkomsten zochten te vermeerderen, door den keienhandelaar te dienen, die tot 
omstreeks 1880 altijd contant betaalde, maar naderhand ook de zoogenaamde gedwongen 
winkelnering als in de veenstreken invoerde. 
De keiendelverij is voor vele, zeer vele arbeidersgezinnen en voor die van kleine landbouwers 
in deze streken een ware uitkomst geweest; zij heeft menigeen uit de tijdelijken nood 
geholpen, en zeer ruim gebruik is er gemaakt van de gelegenheid, door sommigen vaak met 
harden spot genoemd als die van het veranderen van steenen in brooden. Menig keiendelver 
heeft hier den dag vervloekt, waarop de marke het heideveld gescheiden werd omdat hem 
daardoor de vrijheid was ontnomen keien te delven, waar hij die in grooten voorraad vond, en 
hij moest aanzien, dat de keien in het veld van meer gegoeden onaangeroerd bleven, maar hij 
heeft nooit geweigerd keien naar den handelaar te brengen, om van den opbrengst  de 
grondbelasting te betalen van korenakkers, die hem zoo weinig voordeel opleverden. Menige 
klacht over de malaise op bijna elk gebied, vooral op dat van den landbouw, werd hier 
vernomen, maar de keiendelver heeft nooit geklaagd als hij maar genoeg keien vond en de 
handelaar er een behoorlijken prijs voor betaalde.  Arbeidersgezinnen vonden daardoor brood, 



bakker en winkelier werden betaald van de verdiensten uit het keienveld. Jonge mannen, die 
een meer nuttigen arbeid hadden kunnen verrichten, brachten daar hun tijd door, steunende 
hunne bejaarde ouders of jongere broeders en zusters met de verdiensten, die het gebruik van 
de stompe spade in dat keienveld opleverde. 
De landbouwtoestanden zijn aanmerkelijk veranderd, de dorpstoestanden verbeterd. Kleine 
landbouwers worden niet meer genoodzaakt hun landbouwwerk eenige dagen uit te stellen om 
keien te vervoeren en hun gezin daardoor te onderhouden, arbeiders vinden ander werk bij 
boeren, die zich op verbeteringen van hun landerijen toeleggen. En dit is een gelukkig teeken 
des tijds. Maar in de geschiedenis van het Drentsche volksleven hebben de keisteenen, die 
harde brokken uit de rotsen van het hooge noorden, veel beteekenis. Vele in  de veenstreken 
gerechtigde landbouwers in oostelijk Drente zijn met de exploitatie dier venen ‘in de slaap 
rijk geworden’, zoals men hier vaak gezegd heeft, maar eene arme bevolking heeft zich met 
keisteenen weten te redden en in zijne allereerste behoefte voorzien. Het  beuren van zware 
steenen op den keienwagen, waarbij het ‘pas op uwe handen en vingers!’ als waarschuwing 
gold, was het beeld van den strijd om het bestaan voor de bewoners.  De landbouwproductie 
van den bodem neemt ook hier  jaarlijks toe, en de kennis en bekwaamheid, om de hier te lang 
verwaarloosde gronden tot hoogere opbrengsten te brengen, vermeerdert bij het jonge 
geslacht.  Zóó wordt ook dit deel van Drente van meer beteekenis voor ons land. En wie de 
hoogten van den Hondsrug bezoekt en  zich verlustigt  in de vergezichten over het schoone 
dal oostwaarts, de Hunzestreken en de naast bijgelegene gedeelten der veenkoloniën, moge 
het weten, dat hier aan deze heuvelen eenmaal een van weinig belang geachte schat in de 
bodem lag, eene erfenis van vreemde streken, door eene behoeftige bevolking dankbaar 
aanvaard, en die zooals het veen werd bewerkt en uitgevoerd om daardoor middel te worden 
ter voorziening in de behoeften van hen die zich met zeer weinig tevreden stelden.                                                       
 
 

1 Harm Tiesing- Keistenen en keiendelvers in Drenthe. 
                           Vragen van den dag – 1905 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 



 
 
 
Hoofdstuk 2 Keidorp Buinen 
 
Op 24 oktober 18811 neemt Pieter Kloosterman uit Stadskanaal voor f. 2145,- aan het 
Zuiderhoofddiep te Nieuw Buinen  te verlengen met  1960 meter naar het Grote Diep of Oude 
Diep nabij Buinen. Een maand later worden B. en W. van de gemeente Borger gemachtigd 
door de raad omdat ‘de dagloonen thans laag’ zijn, om het kanaal dat in december 1881 klaar 
zal zijn te verlengen, beginnende bij het Oude Diep  en eindigend ‘bij het gehucht Buinen.’   
 
Bovenstaande is voor Buinen van grote betekenis geworden. Buinen stond via het 
Zuiderhoofddiep en het Stadskanaal in verbinding met de provincie Groningen. In en rond 
Buinen  zat een grote hoeveelheid keien, van allerlei afmetingen, in de grond. In die periode 
bleek grote belangstelling te bestaan voor keien. Nieuw aangelegde straten werden verhard 
met keien  en de kuststreken hadden keien nodig voor zeewering. Bovendien werden keien  
ter verharding rond boerderijen gebruikt, niet alleen in Drenthe maar ook in de provincie 
Groningen, waar de keien niet voorradig waren. 
 
Het dorp Buinen veranderde. Harm Tiesing uit Borger,  juist in die periode verslaggever van 
het Prov. Drentsch en Asser Courant1 geworden,  schreef daarover: 
‘Het dorp Buinen begint zich aan de monding van het kanaal sterk te ontwikkelen. Ten 
vorigen jare werden er een vijftal nieuwe huizen gebouwd, dit jaar zullen er zes of zeven 
verrijzen waaronder dat van Gebr. Vijfschaft, hetwelk thans in aanbouw is en als koffie-, bier- 
en winkelhuis zal worden ingericht. Het dorp begint als pleisterplaats op die hoogte 
aangenaam te worden. Nevens eene flinke boerenbehuizing en een houtstek zullen er 
binnenkort twee logementen zonder vergunning staan, alles verrezen in korten tijd, dat het 
kanaal voltooid is. Vóór dien tijd stonden daar slechts eenige arbeiderswoningen, die thans 
verscholen zijn achter hooge bergen van keisteenen en grind.’ 
 
De landelijke pers had oog voor de ontwikkeling van Buinen in 1886, De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant1 berichtte:  
Welke een ongewone verandering eenige kanalisatie in een Drentsch dorp kan aanbrengen, 
daarvan heeft het dorp Buinen een merkwaardig voorbeeld. Slechts drie jaren geleden werd 
het door een waterweg aan de Drentsche en Groninger veenkoloniën verbonden en daardoor 
met andere deelen des lands in gemeenschap gebracht. Sinds dien tijd zijn 16 tot 20 woningen 
verrezen, is er hout- en steenhandel begonnen, wordt er zeer druk in keisteenen gehandeld en 
gewerkt, en is er dagelijks aanvoer van allerlei benodigdheden, die vroeger per as werden 
aangevoerd. Het aantal dergenen, die daar hun brood vinden, is niet gering. De landbouw 
wordt er zeer  verbeterd door den aanvoer van  meststoffen en de vergraving en afvoer van 
baggelaar uit het nabijgelegen groenland.  De gevraagde concessie is bekomen en de ten 
vorigen jare gegraven baggelaar bleek goed van qualiteit te zijn. 
De eigenaardige stilte, die er vroeger in het dorp heerschte, heeft plaats gemaakt voor het 
laden en lossen der vrachtschepen, het kletteren der keisteenen die geklopt worden, en het 
rijden der aanvoerders van keien, enz.  Het geheel geeft een ongewoon levendig aanzien. Het 
dorp is zeer uitgebreid. Behalve de thans in aanbouw zijnde huizen, is er thans eene nieuwe 
school voor gewoon lager onderwijs in aanbouw. Het getal neringdoenden neemt er eveneens 
zeer toe.  

                                                                                                                                                         



 
 
 

         
      We zien hier Willem Kremers en Jan Kuik op een stuk  achter de boerderij – aldus de  
       heer Van der Molen in:  Buinen in oude ansichten -  aan de weg van Borger naar Buinen.  
 
De keien waren een bron van inkomsten voor zowel de landbezitter waar de keien zich 
bevonden als de  keiendelver en  als de keienklopper, die er voor zorgde dat grotere keien tot 
kleiner werden geslagen als de vervoerder van de stenen, de zogenaamde karreman en 
schipper. Tevens hadden de handelaren  er  een boterham aan.  In tijden waarin elders 
werkloosheid heerste werden door plaatselijke werkverschaffinginstanties keien aangekocht 
om die te laten kloppen. Gemeenten kochten die geklopte stenen op om te gebruiken voor 
wegenonderhoud. Dit leverde de verkopende keienhandel van Buinen werk op en hield de 
werkloosheid in regio Buinen buiten de deur. 
‘Werkverschaffing1 is de eisch die thans bijna overal gedaan wordt. Ook in deze provincie, 
waar de bevolking nog op verre na niet zoo talrijk is als in de groote steden of op het platte 
land van andere provinciën, doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Gelukkig daarom daar, 
waar de bodem iets in zich opsluit hetwelk de maatschappij ten goede komt af althans 
bruikbaar is. Derwaarts kunnen de werkkrachten worden verwezen, om er de spade in den 
grond te brengen, om er iets uit te halen. 
Zoo heeft menigeen thans, in dit barre jaargetijde werk en brood te danken aan het nieuw 
gegraven kanaaltje Nieuw-Buinen naar Buinen. Het is de afvoer der keisteenen, die hier als 
een tak van nijverheid in het klein mag worden beschouwd. Niet alleen aan de arbeiders in 
deze gemeente, maar ook aan die van andere dorpen geeft dit alles enige verdienste. Van uit 
op uren afstands van hier gelegen plaatsen komen hier dagelijks de arbeiders om er 
keisteenen te kloppen, die bij dooi weder uit den grond zijn gerooid. 
Om al den voorraad stuk te slaan, die er in den jongsten tijd is aangebracht, daarop is men 
hier in het voorwinter of niet bedacht geweest of men had de voordeelen te gunstig gehad, om 

                                                                                                                                                         



ze niet als grind, maar als keisteenen af te schepen. De Groninger Werkliedenvereeniging 
ontving in den jongsten tijd vele scheepsvrachten van te Buinen wonende steenhandelaren. 
Blijft deze handel nog lang in goeden doen, daar zal niet alleen het dorp Buinen, maar ook 
vele arbeidersgezinnen, die elders wonen, wel bij varen. De voorraad keisteenen, welke in ’t 
Buinerveld in den grond ligt, schijnt bijna onuitputtelijk. Van daar ook dat op eene d.d. 
gehouden verkooping van landerijen, het veld zoo duur werd, en door steenhandelaren, aan  
wie het ook is verkocht, de meeste belangstelling werd betoond. Eenigen tijd geleden hoorden 
we van een aangekochte akker bouwland, waarvan de daaruit gedolven steenen, den 
koopprijs weer hadden opgebracht.’ 
 
Vooral in de winterperiode als er onvoldoende  werkzaamheden in de landbouw waren werd  
geprobeerd  een bijverdienste te ontvangen ‘in de keien’.  In de winter deed zich alleen een 
probleem voor als de kanalen bevroren waren.  Dan lag de keienhandel gedeeltelijk stil.  
Een viertal keienhandelaren had in Buinen  een bedrijf opgebouwd. 
 ‘Nu1 het weer geheel open water is, is de afvoer van keisteenen alhier groter dan ooit te 
voren. Schier elken dag gaan er drie à vier scheepsvrachten weg, enkelen van grind, de 
meesten van klopsteenen. De aanvoer daarvan is zeer groot. In de jongste  tijd waren er op 
sommige dagen wel een honderd personen bezig met het uit den grond maken, aanvoeren, 
kloppen, enz. 
Vier handelaren zijn hier werkzaam, n.l. de h.h. H. Huizing te Nieuw Buinen, gebr. Vijfschaft 
en B. Oving, beide alhier gevestigd, terwijl de heer Adams te Gasselternijveen alhier door 
tussenkomst van R. Kremers afnemer en leverancier is. Enkelen koesteren de minder 
gegronde vrees dat de voorraad keisteenen spoedig zal zijn uitgeput.” 
 
Om bij de kolk van het kanaal in Buinen, m.a.w. het einde van het kanaal waar de schepen 
konden draaien, alles in goede banen te leiden  en te voorkomen dat daar enorme bergen keien 
voor een lange tijd werden neergelegd, kwam de gemeenteraad op 18 maart 1885 met “een 
verordening op het gebruik van de losplaats ten westen van de kolk van het kanaal in de 
marke Buinen: 
Artikel 1. 
Bij het laden of lossen mogen op de losplaats ten westen van de kolk van het nieuw gegraven 
kanaal in de marke van Buinen, waarvan de grenzen zin aangeduid door geverfde palen, 
geene keien, hetzij verbrijzelde, hetzij niet verbrijzelde bouwmaterialen, landbouwproducten 
of andere voorwerpen van welken aard ook worden nedergezet, en daar langer blijven dan 
tweemaal 24 uren. De voorwerpen, die in strijd zijn met het 1ste lid van dit artikel op de 
bovengenoemde losplaats worden gevonden, zullen door de politie op kosten van de 
belanghebbenden worden opgeruimd. 
Art. 2. 
De overtreding van het eerste lid van art. 1 van deze verordening wordt gestraft met een boete 
van tien gulden.’ 
 
Het jaar 1885 was een goed ‘keienjaar‘. 
 ‘De handel1 is te Buinen thans zeer levendig. De gebroeders Vijfschaft aldaar hebben zich 
thans verbonden tot eene levering van grint voor  kunstwegen in de prov. Groningen te 
leveren drie achtereen volgende jaren voor den prijs van f 15.000. Zoowel aan het kloppen 
der keisteenen als aan het delven wordt daar nog altoos veel gedaan. Blijft den handel in 
keien en Mac-Adam bestendig voortduren, zoo is er voor eerst daar nog geen werkloosheid te 
wachten. Ook heeft het dorpsbestuur aldaar besloten tot het aanleggen van een verlenging 
der dorpsstraat, zoodat deze tot de uitmonding der vaart reikt. 

                                                                                                                                                         



 
 
 
 

 
De meeste keikloppers,  aldus Van der Molen, in Kent U ze nog .. de Buner, namen geiten of 
schapen mee naar hun werk. De dieren graasden dan bermen en slootkanten. Sommige 
keikloppers waren zo arm dat ze van de keienhandelaar, voor wie ze werkten, een schaap op 
‘half gewin’ kregen. Het schaap bleef eigendom van de keienhandelaar. De keiklopper kreeg 
recht op de melk van het schaap en de opbrengst van de wol en de lammeren moest gedeeld 
worden met de handelaar. 
De mensen op de foto (omstreeks 1905) werkten voor keihandelaar Hommes te Veendam. 
Op de voorste rij zien we van links naar rechts: Jan Speelman (‘Jan Flint’) . Mien Dokter, 
Chris Dokter , Berend Wolters, Willem Kruit, Geert Kannegieter en Thomas Stoker met de 
kruiwagen.  
Op de achterste rij: Harm Wolters, Geert Oldenbeuving en – achter Willem Kruit – Loeks 
Komduur, die de functie had van tussenpersoon/vertegenwoordiger.  
 
Ook het jaar 1886  bleek een succesvol jaar te wezen voor de keienhandel in  Buinen.  Buinen 
bleek een ‘oord der verdienste’. 
‘In Buinen1 zijn dezer dagen de keisteenen uit een perceel heideveld van R. Meursing, groot 
45 ha. in den grond verkocht voor f 1100, zegge elf honderd gulden. De kooper mag nu den 
grond laten doorwoelen, maar moet zorg dragen dat de bovenlaag, met heide en gras 
begroeid, in zijn tegenwoordigen toestand terug komt. Deze bodem houdt dus nog wel eenige 
belangrijke waarde in, houdende met die van het Drouwenerveld een enorm verschil, want 
daar kosten sommige veldslagen, groot twee of drie hectaren slecht één gulden à één daalder. 
Men bedenke echter dat het laatstgenoemde wegens vroegere uitdelving van keisteenen ten 
deele aan de zandverstuiving is prijsgegeven.’ 

                                                                                                                                                         



 
‘Aan het delven1 van keisteenen zoowel als aan de afvoer wordt thans in Buinen veel gedaan. 
In de omstreken van Buinen staan thans, in het voor de landbouw zoo drukke jaargetijde, 
dagelijks 130 tot 150 personen te graven, teneinde keisteenen uit den grond te werken. Grote 
massa’s steenen zijn daar aanwezig. De arbeiders, die beloond worden naar de hoeveelheid 
der uitgedolven steenen, verdienen sommigen f 1,25 tot f 1,50 per dag. Geen wonder is het 
dus, dat zij van schier alle kanten naar dit oord der verdiensten gaan. Zelfs van uit de 
veenderijen, waar voor korte jaren onze dorpsarbeiders altijd werk zochten, komen thans de 
werklieden in het Buinerveld om steenen te delven. De afvoer is in de laatste tijd zoo groot 
geweest, dat bijna al de grote hoeveelheden, die er voor een half jaar te Buinen aan de wal 
lagen, verwijderd zijn en thans per as uit het veld aangevoerde dadelijk in de schuit worden 
geladen. De steenhandel is thans te Buinen het meest uitgebreid van alle handelsplaatsen in 
de provincie. Zij geeft aan de arbeidende stand over eene groote uitgestrektheid werk en 
brood.’ 
 
‘De keisteenhandel1 is te Buinen thans nog zeer levendig. Groote massa’s steenen  worden 
daar thans uit den grond gedolven. Een getal arbeiders, dat sommige dagen de 130 te boven 
ging, was daar dezen herfst dagelijks werkzaam. Vooral uit het door B. Oving van de heer R. 
Meursing aangekocht veld is de opgedolven steenmassa verbazend. De afvoer per as naar den 
nieuwen waterweg te Buinen heeft er evenals het uitdelven zeer geregeld plaats. De 
aangevoerde steenen worden niet meer opgehoopt, maar dadelijk afgescheept. Aan het 
kloppen wordt niet gedaan, wijl vele stère’s keisteeenen als klopkeien door gemeentebesturen 
worden aangekocht, teneinde in eene werkverschaffing te voorzien. Ook voor kustwering naar 
Delfzijl werden in de laatsten tijd de zwaarste soorten afgeleverd. Vele werklieden, die aldaar 
een daghuur verdienen, komen uit de gemeente Odoorn, waar de keisteendelverij zijn bloeitijd 
achter den rug heeft, en van uit de veenen, waar voor eenige jaren veel meer dan op de 
zandgronden te verdienen was. Sommigen verdienen flinke daghuren. 
Met de uitbreiding van den steenhandel is te Buinen ook het getal winkels en andere bedrijven 
zeer vermeerderd. Er is daar thans een bedrijvigheid aanwezig, die men te vergeefs in andere 
Drentsche dorpen of gehuchten zoekt. Ook de landbouw is daardoor zeer gebaat, wijl het veld 
er veel duurder is geworden en het bouwland een opbrengst aan keisteenen leverde, die wel 
de helft van de werkelijke waarde vertegenwoordigt. Zoo ergens, dan is hier leven in de 
brouwerij en menige wonde, die ook hier ongetwijfeld leedgevoel zou verwekken, is door 
dezen tak van nijverheid geheeld.' 
 
Het jaar 1886 zou toch enigszins teleurstellend aflopen. 
‘Nagenoeg1 honderd arbeiders uit de gemeente Odoorn en die van Gasselte en Gieten, welke 
geregeld te Buinen werkzaam waren met het delven van keisteenen, zijn dezer dagen (medio 
dec. 1886) bedankt. Deze tekenen zijn voor de arbeiders zeker niet bemoedigend.’ 
 
Uitvoer via de haven van Buinen. 
Steen- en Houthandel Adams1 inkoper en leverancier van keien uit Gasselternijveen had in 
Buinen een vertegenwoordiger, n.l. R. Kremer. 
Uit de administratie van Steen- en Houthandel Adams blijkt dat vanuit Buinen vrachten keien 
verscheept werden naar  de stad Groningen en ’t Groningerland. 
-Op 8-2-1884 werd door schipper Jan Bijholt in Buinen bij Albertus Oving 28 ½ stère keislag 
  (vracht f 1,00 per stère) geladen. 
-Op 18-2-1884 laadde schipper F. Ferwerda in Buinen bij A. Oving een schip met 40 stère 
   keien voor Termunterzijl. 

                                                                                                                                                         



-Op 24-2-1884 laadde schipper H. v.d. Steeg  in Buinen 19 stère keislag voor Termunterzijl  
  (vracht F. 1,05 per stère) 
-Op 26-2-1884  laadde schipper J. Lever in Buinen bij A. Oving 4 stère keislag voor  
  Termunterzijl. 
-Op 6-3-1884 werd een schip met keien geladen voor Termunterzijl. 
-Op 8-3-1884 laadde schipper J. Duursema in Buinen 23 stère keislag voor Termunterzijl. 
-Op 8-3-1884 laadde Wed. F. Tikker 27 ½ el vracht voor Termunterzijl. 
-Op 10-3-1884 laadde schipper J. Drent in Buinen een vracht. 
-Op 12-3-1884 laadde schipper D. Strengholt in Buinen 29 stère keislag voor Schultler en 
  Brons te Termunterzijl. 
-Op 21-3-1884 laadde schipper G. Zijlstra  in Buinen ‘zeefsel’.  
-Op 3-4-1884 laadde schipper J. Hagen in Buinen bij A. Oving 30 stère keislag voor 
 Termunterzijl. 
-Op 13-6-1884 bracht schipper T. de Vries 25 stère keien voor 95ct  per stère afgeleverd ‘in 
 de kruikar’ vanuit Buinen naar F. Schutler aan de Workummerklap.  
-Op 25/26-7-1884 ging schipper D. de Jong (schip: ‘De goede verwachting’) 28 stère keien 
  laden bij B. Oving te Buinen en vervoerde dat naar N. Mulder te Noordbroek voor f. 1,05 per  
  stère. 
-Op 28-7-1884(?) bracht schipper D. de Jong 24 stère keien naar W. Timmer te Finsterwolde. 
-Op 21-8-1884 werden in Buinen twee schepen geladen, nl. J. Zwiers 16 ½  last en J.E. 
  Schuitema 12 ½ last voor N. Muntinga te Midwolda. 
-Op  31-10-1884 laadde schipper W. Uiter in Buinen 27 last keien naar Winsum; evenals 5  
  november 13 ½ last naar Winsum. 
-Op 31-10-1885 haalde schipper A. Meima van R. Kremer uit Buinen 1 lading straatkeien en 
  bracht dat naar Groningen en ook nog 24 last voor de heer Thorbruggen te Bedum. 
-Op 3-8-1886 laadde schipper Park een vracht van B. Oving te Buinen  om dat naar Beerta te  
  brengen. 
-Op 20-3-1887 ging schipper J. Hagen in Buinen  bij Vijfschaft een vracht laden en bracht dat 
  naar Groningen. 
-Op 2-4-1887 laadde schipper B. Teuben in Buinen bij R. Kremer vlinten voor Groningen. 
-Op 6-4-1887 laadde schipper P. Meima in Buinen  bij R. Kremer voor Groningen. 
-Op 3-5-1887 laadde schipper J. Kamminga (scheepsnaam: Berendina) in Buinen keien voor 
 Groningen. 
-Op 21-5-1887 laadde schipper G. Dijkstra in Buinen bij Vijfschaft voor Winschoterzijl. 
 
 
1 Gemeenteraad Borger, 22 november 1881. 
1 PDAC 26 maart 1885 (Provinciale Drentsche en Asser Courant) 
1 PDAC 27 mei 1886 
1 PDAC 27 jan. 1885 
1 PDAC 15 febr. 1885 
1 PDAC 14 dec. 1885 
1 PDAC 18 juli 1886 
1 PDAC 1 sept. 1886 
1 PDAC 11 okt. 1886 
1 PDAC 14 dec. 1886 
1 De gedeeltelijke administratie van Adams is in het bezit van de Hist. Ver. Gasselte. De heer L. Dussel heeft  
    veel werk verzet om het aan- en verkoop van de keien  uit de administratie te halen. Bovendien heeft de heer  
    L. Dussel veel kennis over de tijd van de steenhandel in Gasselternijveen en omgeving. 
 
 
 

                                                                                                                                                         



 
 
 

Hoofdstuk 3 Keidorp Buinen deel 2 
Door A.G.Liewes. 
 
 
Landverbetering. 
 
In 1887 kregen de landbezitters in de gaten dat het landbouwgrond baat had bij het 
keiendelven. 
‘Uit Borger1 schrijft men:  
Hoe nuttig het is, vooral bij droge zomers, het bouwland los te maken, blijkt dit jaar te 
Buinen. Daar werden in de vorige winter de keisteenen uit het bouwland gedolven, waardoor 
het land van één tot anderhalve meter diep werd losgewerkt. De dit jaar daarop verbouwde 
vrucht kan veel beter dan die op ander land de droogte verdragen. De boekweit, die overal 
zeer kort van stroo is, heeft op dit losgewerkte land eene behoorlijke lengte en is meer dan 
een decimeter langer dan op de niet losgewerkte grond verbouwde, terwijl zij levens meer 
zaad heeft. De aardappelen zijn er veel vruchtbaarder en leveren een ruimer beschot. Ook de 
zomerrogge is er zwaarder, terwijl  de winterrogge op vóór de winter 1886/’87 omgegraven 
land niet zooveel aan den grond lag. De voordeelen die de boeren dus hebben van den 
keienhandel, zijn daar dubbel. Behalve dat zij 25 cents ontvangen van elk 1/3 kubieke meter 
keien, die er uit hun land komen, wordt dit land er door verbeterd. Te Buinen levert sommig 
bouwland meer aan keisteenen op, dan te Borger en elders de inkoop van gelijk land 
bedraagt. Ook op de esch te Borger hebben losgravingen van het bouwland dit jaar 
uitstekende resultaten opgeleverd.’ 
 
In het jaar 1887 en 1888 bloeide  de keiennijverheid in Buinen weer op. 
‘Te Buinen1 is de aanvoer van keisteenen gedurende de dagen der vorst zeer groot geweest. 
De massa steen, die er vóór het invallen van de winter uit den grond is gedolven, is 
ontzaggelijk. Wel was de afvoer per scheepsgelegenheid in den aanvang van den winter te 
Buinen groot, doch daar deze later afnam, werden er spoedig ongekend groote hoopen 
bijeengebracht. Niet alleen per wagen, doch ook per slede en kruiwagen werden de keien 
aangebracht. Er werden  tevens vele daarvan geklopt en zelfs van twee tot drie uren gaans 
van Buinen af kwamen de kloppers opdagen. Behalve uit het heideveld worden veel keisteenen 
uit het bouwland opgedolven, dat daardoor eene bewerking ondergaat, die zoo dikwijls door 
de landbouwkundigen is aanbevolen, n.l. het losweken van de bodem beneden de bouwgrond. 
Wordt het land daardoor verbeterd – de boer, die eigenaar is heeft daarenboven de 
voordeelen, die de keien aan waarde opleveren, want in den grond vertegenwoodigen zij daar 
reeds eene aanmerkelijke waarde. Gaat men op deze wijze voort – en dit zal ongetwijfeld zoo 
de keienhandel stationair is – dan zal weldra de geheele esch te Buinen doorwerkt zijn.’ 
 
‘In het voorjaar1 van 1888 is in Buinen eene verbazende hoeveelheid keien door verschillende 
handelaars bijeengebracht, zoodat men dacht, dat het wel 2 à 3 jaren zou duren eer ze allen 
waren afgescheept. Thans laat het zich aanzien, dat er in dezen zomer geen enkele overblijft; 
dewijl zij tegen tamelijk hoge prijzen gereede koopers vinden. Er zijn dagen waarop 6, 7 à 8 
scheepsladingen worden afgeleverd. Een goed vooruitzicht voor vele arbeiders, om met het 
delven der vlinten enz. nog steeds een matig dagloon te verdienen. 
 

                                                                                                                                                         



De winter van 1888  is  een goed keienseizoen.  Op 11 jan. 18891 werd de woning en de 
bijbehorende opslagplaats van keienhandelaar Geb. Vijfschaft verkocht. Waarschijnlijk 
doordat de keienhandel in Buinen floreerde was er veel belangstellig. De nieuwe eigenaren 
werden der heren Bos en Dopheide uit Groningen, voor een bedrag van f 7120,-. Voorts zal er 
nog een nieuwe keistenenhandelaar optreden, n.l. J. Warringa, die tevens houthandelaar is. 
‘De keisteenen1 aan- en afvoer is thans wederom in vollen gang. Honderden wagenvrachten 
worden wekelijks uit den esch, het veld en de omgelegen dorpen en gehuchten aangebracht. 
Daar in het veld, behoudens enkele plaatsen waarin nog geen vrijheid tot keisteenendelven is 
bekomen, de opbrengst afneemt, neemt de delving op de esschen vooral dit jaar niet weinig 
toe, waarvan de resultaten zeer bevredigend zijn. Er zijn hier zooveel keisteenen voorhanden, 
dar er per are 10 tot 15 wagenvrachten gedolven worden. De waarde van het land, waar  de 
keien uitgegraven  en die van het land, waarin zij nog aanwezig zijn, is zeer verschillend 
geworden, en daar het hier nog al duur is, verschilt dit soms f 100 per Mudde land, eene som 
waarvoor het land te Borger, Drouwen en Ees gekocht wordt. 
De teelt der gewassen neemt op het land, wegens keisteendelving diep losgemaakt, zeer toe, 
en vooral aardappelen en boekweit waren zoowel in het natte jaar 1888 als in het drooge jaar 
1887 veel beter dan op het niet omgegraven land. Door sommige landbouwers wordt per jaar 
f 150 tot f 200 uit de keien gewonnen, hetwelk in dezen gedrukten tijd, waarin des 
landbouwers behoeften tengevolge van verschillende omstandigheden, zeer toenemen, vele 
tekorten aanvult. Bij het delven van keien op den esch werd door J. Sanders alhier dezer 
dagen gevonden een ouden metalen hamer, die wegens de diepte, waarop hij in de grond lag, 
doet vermoeden, dat hij van zeer ouden tijd is.’ 
 
‘Hoewel de aanvoer van keisteenen1 hier in den afgelopen winter minder groot was dan in 
den voorgaanden, zijn er toch groote massa’s aangevoerd en vinden de ‘vlinten’  nog altoos 
een gereden aftrek. Meestal worden zij naar het noorden en noord-oosten van Groningen, 
enkele keeren naar Friesland verzonden. De keienklopperij als werkverschaffingen op vele 
plaatsen zijn goede afnemers, en de bestemmingsplaatsen zijn o.a. Uskwert, Uithuizermeden, 
Veendam, De Pekela’s, enz. terwijl de zware keien naar de kustplaatsen worden vervoerd. 
Hoewel er nog groote massa’s keien in den grond liggen, is het te voorzien, dat eenmaal hier 
de keienvoorraad ten einde zal geraken. Daarom wordt reeds nu het land in voorkoop 
opgekocht. De handelaar heeft dan het recht nog enkele jaren met de opdelving te wachten en 
hij zorgt daardoor zoowel voor zichzelf als voor de arbeiders. Vijf keienhandelaars zijn hier 
nog in de weer om deze oude natuurproducten aan de consumenten over te doen, die dit 
voorjaar reeds tal van scheepvrachten verzonden.’ 
 
De weg van1  Nieuw-Buinen naar Borger werd  in 1889 verhard met  klinkers en niet met de 
aanwezige keien. Het bleek dat keien toch invloed op de weg hebben: 
‘Gedurende de aanleg, is de weg sterk bereden in het byzonder met zeer zware vrachten keien 
waardoor de weg betrekkelijk veel heeft geleden. 
Dit wordt bevestigd door de ingenieur die de voorlopige opneming heeft verricht. Er hebben 
dit jaar veel en zware keivervoeren uit Buinen plaats gehad en onder dergelijke 
omstandigheden met zeer zware lasten moet een nieuw aangelegden weg en nog meer in 
aanleg zijnde weg noodzakelijk lijden. Het is mogelijk dat de golvingen in den straatweg 
althans voor een goed deel daardoor gaan ontstaan.’ 
 
Men probeerde echter op alle mogelijke manieren aan keien te komen. 
Buinen, 5 maart 18891. In navolging van wat vorig jaar te Odoorn geschiedde, is men thans 
ook hier begonnen met het opgraven van oude waterputten, ten einde daaruit de keisteenen, 

                                                                                                                                                         



die als bemuring dienst deden, op te delven. Een groote hoeveelheid is dezer dagen 
opgedolven uit eene put op het erf van de landbouwer Wieringa. Ook door R. Siebring is een 
zoodanige keienvoorraad uit den grond gehaald. Uit beide putten kwamen meer dan 60 
wagenvrachten veldkeien. Arbeiders verdienen hiermede flinke daghuren. Men denkt nog 
meer putten op te delven. 
 
In de winter van  1890/’91 heeft men  toch  met enige haperingen in de keienindustrie te 
maken. 
‘Nu de keisteenen1 in de beide laatste jaren alhier al niet zo druk was gegaan als voor die tijd 
het geval was, waardoor de aanwezige voorraad grootendeels opgeruimd is, wordt er thans 
wederom op zeer grote schaal aan het delven, van keien gedaan. Zoo hebben een paar 
keienhandelaars thans dag aan dag meer dan 60 arbeiders aan het werk. Zoowel vrouwen als 
mannen nemen  aan dezen arbeid deel en niet alleen uit deze streken, maar uit Buinerveen, 
Klijndijk bij Odoorn, Schoonoord en komen hier keiendelven. In het veld nabij de marke van 
Exloo ziet men de keiendelvers op plekken, waar het tot nog toe niet bekend was of er 
genoegzamen voorraad in den grond lag om de kosten te kunnen dekken, de voorraad die 
daar gevonden wordt, is zóó groot, dat er nog voor een lange reeks van jaren keien voorradig 
zijn. Voor de arbeiders in deze streken is de keienindustrie eene uitstekende bron van 
verdiensten. Daar ook ander keienhandelaars weldra veel volk aan het werk zullen 
stellen,rekent men dat binnenkort weer elke dag 200 personen aan dit bedrijf werkzaam zullen 
zijn.’  
 
Dat de opbrengst1 van keien uit het bouwland hier wel groot is, blijkt hieruit, dat deze in de 
grond verkocht worden tegen f 100 voor een akker, groot ongeveer 30 ares. Het keiendelven 
gaat thans weer zeer druk.  Ontzaglijk grote hoeveelheden zijn na de vorst reeds uit den grond 
gewerkt en tal van arbeiders, niet alleen van hier, maar ook uit de veenstreken, zetten dezen 
arbeid voort, totdat het turfgraven aanvangt. 
 
In de jaren  1892 en 1893 was er voldoende werk in de keienhandel. Dit kwam mede doordat 
elders werkloosheid was. De commissies van werkverschaffing kochten dan o.a. keien uit 
Buinen  om die te laten kloppen door werklozen. De werkloosheid elders, leverde Buinen 
werk op. 
‘Terwijl het werk1, door den landbouw aan arbeiders verschaft, in deze streken telken  jaren 
afneemt en zelfs in tegenwoordigen oogsttijd van geringe beteekenis is, levert echter de 
keienindustrie telken jaren  meer werk. Dit jaar was de uitvoer van klopkeien en grint zoo 
groot, dat alle opslagplaatsen ledig werden  gemaakt. Daar de keien in de allernaaste 
omgeving van het dorp verwijderd zijn, worden zij op verderen afstand gezocht, waartoe het 
Buiner-, Eksloër- en Eeser heideveld ruimschoots gelegenheid biedt. Dat er thans ijverig 
gewerkt wordt om aan al de aanvragen om keien te voldoen, blijkt hieruit dat A. Oving, die 
anders om dezen tijd des jaars geen keien laat delven thans 125 personen aan het werk heeft. 
Ook de drie andere keienhandelaren, laten  veel delven, zoodat er groote hoeveelheden uit de 
grond worden gehaald.’. 
   
‘Opnieuw1 is thans (28 sept. 1893) in Buinen wederom een grote hoeveelheid heideveld groot 
22 hectares door de keienhandelaars aangekocht met het doel om daaruit de keien te delven. 
Aan tal van arbeiders geeft dit in de eerstvolgende winters werk en strekt niet weinig tot 
verlichting van de armenzorg in de gemeente Borger en Odoorn, die de laatste jaren enorm 
gestegen is.’ 
 

                                                                                                                                                         



Vanaf 1894 wordt er gesproken van enige malaise in de keienhandel. Onder andere doordat de 
verharding van wegen niet meer met keien, maar door b.v. klinkers of door kwarts gebeurde.  
‘Naar wij vernemen1 is de malaise in de handel van keisteenen, die voor tal van 
arbeidersgezinnen zoo nadeelig is, een gevolg van de invoer van kwarts uit het buitenland, 
hetwelk machinaal geklopt wordt en voor de kunstwegen geschikt is, dat daarvoor een groot 
deel der wegen in het Oldambt dit jaar onderhouden wordt. Eene der grootste handelaren 
alhier heeft zog zoveel keien in voorraad, dat hij in de volgende winter niet meer zal laten 
delven, waardoor de werkloosheid zeer toenemen zal.’ 
 
Door werkverschaffingsprojecten elders kwam er in Buinen enige verlichting. 
‘De heer A. Oving te Buinen1, die wegens den druk in den keienhandel dezer dagen meer dan 
100 werklieden heeft moeten bedanken, heeft thans (november 1894) op zijn verzoek van zijne 
patroons, de heren Dopheide c.s. te Groningen, bericht ontvangen, dat hij den arbeiders, in 
de gemeente woonachtig, door keiendelven werk mag verschaffen, waardoor veel 
werkloosheid in dezen winter voorkomen wordt.’ 
‘Inzake1 de keien- en grindhandel, die langen tijd van weinig beteekenis was, hetgeen veel 
werkloosheid gaf, komt allengs weer verbetering. Er hebben in den laatste tijd afleveringen 
plaats gehad, en waardoor de opslagplaatsen zijn opgeruimd, de vraag neemt toe en er 
worden weer werklieden voor het keiendelven gevraagd.’ 
 
In 1895 en daarna had Buinen te maken met  ups en downs. 
‘Met de keienhandel1 gaat het tegenwoordig verbazend vlug. Steeds meer wordt in de 
provincie Groningen van het kloppen van steen als werkverschaffing gebruik maakt. Dit heeft 
in zeker opzicht voor de arbeiders in ons dorp nog al schadelijke gevolgen. Ten gevolge van 
de overvloed van grind in de Groningse plaatsen heeft dit hier geen aftrek meer en kunnen de 
keienhandelaars voor het kloppen der keien zoo goed als niets betalen. Is dit  thans niet zoo 
erg, dat er werk in overvloed is, met een paar maanden en vooral tegen en gedurende de 
winter zullen velen ander werk moeten zien te krijgen.’ 
 
Op 19 sept. 18961 vermeldde Tiesing over Buinen: 
‘Door tal van ingezetenen dezer plaats is het oog gevestigd op de nog altijd kwijnende 
keisteenhandel. Door arbeiders, omdat daarmede de werkverschaffing in de winter en de 
loonsbepaling in verband staat, door grondeigenaren omdat daarvan afhangt of de keien in 
de grond nog verkoopbaar zijn. Bij voortduring heerscht er echter malaise in den 
keienhandel, en al worden de kopkeien nog tegen lage prijzen verkocht en uitgevoerd, met de 
grind staat het ongunstiger, want daarvoor is boven het loon voor keiendelven en aanvoeren 
ook nog het kloppen uitbetaald, en de bulten, tot aanzienlijke hoogten bijeengebracht, blijven 
nog altijd onverkocht liggen, dus onaangeroerd of worden vergroot. Daar er bij dezen tak van 
nijverheid meer dan 300 gezinnen alhier en in de omstreken belang hebben, is het te 
begrijpen dat er op verbetering en uitvoer van de grind gehoopt wordt.’ 
 
‘Dat men in den keienhandel1 voordeeliger tijden verwacht, bleek heden uit de verkooping der 
keien uit een stuk veld alhier, groot 45 h.a. De keien moeten nl. nog gedolven en naar het 
kanaal vervoerd worden. Zij werden voor f. 2425 toegewezen aan de heer Bos uit Groningen. 
Voor vele arbeiders uit de omliggende dorpen en uit ons dorp zal hierdoor werk worden 
geschaft.’ 
 
Een opleving. 
‘In het oosten dezer provincie1 wordt dezen winter een buitengewoon groote voorraad keisteenen 

                                                                                                                                                         



uit den  grond opgedolven, hetgeen aan vele handen werk en brood verschaft. Want niet alleen het 
delven ook het vervoer eischt veel arbeid, vooral waar men niet in de nabijheid van een vaarwater 
is. 
In de gemeente Borger, in de nabijheid van Buinen zijn de keien in den bodem duurder verkocht 
dan ooit te voren. Enkele perceelen brachten meer dan f. 250,-  per ha. op. Het is trouwens bijna 
ongelooflijk hoe rijk het heideveld daar is aan deze gletscherproducten uit den ijstijd. Men vindt 
ze daar op vele plaatsen onmiddellijk onder den begane grond. 
Op andere plaatsen, zooals in de gemeente Odoorn, is de bovenlaag reeds uitgerooid en graaft 
men thans 5 à 8 voet diep om andere lagen op te diepen, wat ontegenzeggelijk veel werk kost, 
doch de moeite wel schijnt te beloonen. Door vele arbeiders wordt met dezen arbeid van 50 cent 
tot f. 1 per dag verdiend.’ 

 
‘Bij het delven van keisteenen1 is te Buinen (Dr.) in een akker bouwland een hoeveelheid van 
ongeveer 14000 halve kilogrammen keisteenen gevonden. Tusschen de steenen werden eenige 
overblijselen van urnen en beenderen in den grond gevonden. Zooals het gewoonlijk gaat, werden 
de keien uit den grond gehaald, zonder dat op de aanwezige overblijfselen uit de oudheid acht 
geslagen werd.’ 
 
De Steenakkersweg in Buinen (ook in Bronneger, Exloo en Westdorp) en de Steenakkerweg bij 
Odoorn herinneren ons aan de tijd dat er in onze regio stenen in het veld lagen. 
 
Dat na de bloeitijd van de keienhandel in Buinen de grond nog veel keien bevatte bleek uit het 
verhaal van P. van der Lijn1 Aardig is ‘t op te merken, hoe vlak onder de bouwvoor of de 
heidekorst de keien zitten, soms zo talrijk, dat ze als ’t ware een bestrating vormen, mannetje aan 
mannetje als ze liggen….Wie zich van de ondergrondse keienpakking een goed denkbeeld wil 
vormen, moet eens een der grote ontginningen bezoeken, hetzij ’t Buinerveld, hetzij in ’t 
Gieterveld, waar een honderdtal arbeiders de heide twee steek diep omwerken voor latere 
bebossing. ..Ik telde, staande niet ver van de Beatrix-bank, meer dan tweehonderd hopen keien, 
zoals er enige op de foto zijn te zien en alle uit de grond gedolven zijn. Als ge weet dat de netjes 
opgestapeld hopen, enkele meters lang, gemiddeld 500 à 1000 keien bevatten, kunt ge het totale 
aantal toch op ver over de 100.000 rekenen. Staatsbosbeheer zal daar straks, door de aan te 
leggen bossen, een geschikte keienweg van aanleggen. 
 
1 Nieuwe Gorinchemsche Courant, 15 september 1887. 
1 PDAC 1 maart 1887 
1 PDAC 7 juli 1888 
1 PDAC 11 jan. !889 
1 PDAC 26 nov. 1888 
1 PDAC 27 april 1889 
1 Drents Archief.  Prov. Waterstaat 0029, dossier 287 .  
1 PDAC  7 maart 1889 
1 PDAC 11 aug. 1890 
1 PDAC 18 maart 1891 
1 PDAC 31 juli 1893 
1 PDAC 30 sept. 1893 
1 PDAC 11 juli 1894 
1 Leeuwarder Courant 11 nov. 1894 
1 PDAC 15 mei 1895 
1 PDAC 20 juni 1895. 
1 PDAC 19 sept. 1896 
1‘PDAC 24 dec. 1897 
1 Het Nieuws van de Dag  21 jan. 1898 
1 Het Nieuws van de Dag  15 febr. 1899 
1 Op en om de Hondsrug, door P. van der Lijn, tijdschrift en datum onbekend. Beatrixbank is in 1938 geplaatst. 

                                                                                                                                                         



 
  
 
Hoofdstuk 4 Keidorp Buinen deel 3 
Door A.G.Liewes. 
 
Gedwongen winkelnering. 
Het was in die tijd (eind 19de eeuw) een gewoonte dat sommige werkgevers er ook een winkeltje 
op na hield. Hun werknemers waren verplicht hiervan gebruik te maken. Het loon kon dan 
verrekend worden met de boodschappen uit de winkel. 
‘Uit Drenthe meldt men’,  schrijft de Schager Courant 16/08/1888: 
‘In de veenkoloniën heerscht, bij de arbeidende bevolking in de laatste dagen wegens de 
vele regens veel werkgebrek, tengevolge waarvan velen naar de Drentse dorpen gaan 
om er werk te zoeken, hetwelk hun door het delven van keisteenen hier en daar gelukt. 
Zoo waren de laatsten tijd velen uit Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en 
elders te Buinen werkzaam. Zij moeten echter daar weer onder voorwaardelijke 
bedongen winkelnering werken, waar aan zij zich in hunne woonstreken in het voorjaar 
aan ontworteld hadden.’ 
  
In 18891 kwamen er berichten dat gedwongen winkelnering in Buinen ten einde liep. 
‘Men schrijft uit Borger. 
Ten opzichte van den gedwongen winkelnering, die een jaar geleden zeer berucht was, is er sinds 
dien tijd eene aanmerkelijke verbetering ontstaan. De meeste voordeel werd daarvan toen 
getrokken door te Buinen wonende steenhandelaren, die alle arbeiders en voorlieden uitsluitend 
met winkelwaren en goederen betaalden. Al heeft hier nooit eene werkstaking of iets van dien 
aard plaats gehad, toch is de questie hier opgelost langs zeer geleidelijke weg. Het bleek n.l. dat 
de keienhandel wel zoo winstgevend was, dat er concurrentie in het vak ontstond, zoodat personen 
als handelaren optraden, die den arbeiders de vrije keus lieten of zij in contanten dan wel met 
winkelwaren wilden betaald worden. Daardoor zijn de winkelwaren goedkoper geworden en thans 
worden alle noodzakelijke artikelen tegen denzelfden prijs als bij andere winkeliers verkocht. 
Men ziet hieruit, dat het geweld nog niet de eenige weg is om in zoodanige toestand verbetering te 
brengen.’ 
 
‘Bij de twee alhier  (Buinen) bestaande keienhandelaren’, schrijft Harm Tiesing1, zullen de 
heren J. Beuving te Buinerveen en H. Speelman alhier een derden keienhandel vestigen. De 
arbeiders alhier of liever uit bijna alle dorpen der gemeente Borger zullen dit zeker met 
genoegen waarnemen daar zij denken gedurende de wintermaanden allen wel werk te kunnen 
verschaffen. Temeer  zal het plan met vreugde worden begroet daar geen der beide 
ondernemers als winkelier, bakker of iets dergelijks zal optreden, zodat gedwongen 
winkelnering hiervan vreemd is.’ 
 
De verenigingen voor werkverschaffing stelden eisen.  
‘Eene Groninger Vereeniging voor werkverschaffing1 helpt tegenwoordig in Drenthe 
menigen arbeider op practische wijze aan werk. Zij doet dit door exploitatie van 
keienvelden op groote schaal.  
Allereerst heeft zij getracht, door het veld te huren, voor den arbeider vrijheid van rooien van 
de keien te verkrijgen. Hem wordt daarvoor de verplichting opgelegd, het te bewerken ter-, 
rein weer in goeden toestand af te leveren. De keien worden op behoorlijke manier tegen 
meestal vaste prijzen in geld betaald en zonder gedwongen winkelnering. Zij heeft tot dat doel 
vertegenwoordigers o. a. te Odoorn, te Buinen, te: Nieuw-Dordrecht, te Zuidbarge en te 

                                                                                                                                                         



Westenend, die zich moeten houden aan het voorschrift a geen winkelnering noch uitbetaling 
in herbergen. Men hoopt, dat dit goede voorbeeld, van buitenaf gegeven, in eigen omgeving 
weerklank zal vinden.’  
 
Dat verschillende kranten in Nederland artikelen van elkaar overnemen blijkt uit bovenstaand 
bericht dat door het Deventer Dagblad1 aldus werd weer gegeven: 
‘Men schrijft uit Assen. 
Door een Groninger vereeniging voor werkverschaffing wordt tegenwoordig in Drente menig 
arbeider op practische wijze aan werk geholpen. Zij doet dat door exploitatie van keienvelden op 
grote schaal, om dus, waar daartoe gelegenheid bestaat, arbeidersgezinnen des winters 
levensonderhoud te verschaffen. Allereerst heeft ze getracht, door het veld te huren, voor den 
arbeider vrijheid van rooien der keien te verkrijgen. Hem wordt daarvoor de verplichting 
opgelegd, het te bewerken terrein weer in goeden toestand af te leveren. De keien worden op 
behoorlijke manier tegen meestal vaste prijzen betaald. Die betaling, en dit is een van de 
voornaamste oogmerken der vereeniging, geschied in geld. De vereeniging is door eigen 
onderzoek tot de overtuiging gekomen dat de keiendelver, door armoede gedwongen zich 
nagenoeg alles te laten welgevallen, allernaast werd behandeld, en zij besloot daarom den strijd 
aan te binden tegen de handelaars, allereerst tegen de gedwongen winkelnering, waarvan 
schromelijk misbruik wordt gemaakt. Al haar  vertegenwoordigers – ze heeft ze o.a. te Odoorn, 
Buinen, Nieuw Dordrecht, Zuidbarge en Westenesch – hebben zich te houden aan ’t gebod: geen 
winkelnering, noch uitbetaling in herbergen. Daardoor wordt een einde gemaakt aan de geenszins 
benijdenswaardig lot van den arbeider: hard werken voor weinig geld en daarbij verplicht voor dat 
geld bij den handelaar-winkelier dure waren te koopen. 
Dat op deze wijze de toestand van den arbeider verbeterd, wordt bewezen door de reeds verkregen 
resultaten. Daarvoor heeft de vereeniging echter de medewerking der veldeigenaars noodig. ’t Is 
daarom te hopen, dat het goede voorbeeld, door vreemden gegeven, in eigen omgeving weerklank 
vindt. 
 
In de gemeente Borger, waar het delven en kloppen van keisteenen in 19021 weer zeer toeneemt, is de 
gedwongen winkelnering, die daarmee indertijd gepaard ging, langzamerhand verdwenen. Vroeger, 
toen Buinen, gem. Borger omstreeks 1882 een kanaal kreeg, waardoor de keien- en mac-adamhandel 
ontstond, maakten die handelaars, tevens winkeliers, in navolging van de in dien tijd bestaande 
gewoonte der verveeners in de veenkoloniën, de bepaling dat alle keiendelvers en kloppers in hunne 
winkels moesten aankoopen wat zij voor hun gezinnen aan koloniale en andere waren nodig hadden. 
Later kwam die handel in verval. 
Maar bij de toenemende vraag naar klopkeien en mac-adam in de beide laatste jaren begonnen 
anderen, geen winkeliers, aan dien handel te doen., en betaalden hun arbeiders contant geld. 
Een paar vroeger handelaren, die nog winkelier zijn, doen thans niet meer aan keienhandel, en 
zoo is de gedwongen winkelnering, die als eene vanzelfsprekend conditie werd vooropgesteld, 
hier verdwenen. ’t Aantal keiendelvers is nu weer grooter dan de laatste jaren, de uitvoer 
neemt toe, en menig arbeidersgezin wordt in zijn behoeften gesteund door verdiensten, die 
vaders en zonen door keien delven en kloppen bekomen. Er liggen in het heideveld tusschen 
Buinen en Eksloo nog groote hoeveelheden keisteenen in den grond, waar vele arbeiders aan 
het werk kunnen worden gezet; en in het seizoen waarin de arbeiders moeten werken voor een 
minimumloon, blijft de keienindustrie nog altijd een geschikte gelegenheid om werk te 
krijgen.  
 
In 1922 kijkt Harm Tiesing terug op het keiendelven1 en hij schrijft: 
‘Buinerholt en werkverschaffing. 
Vlak voor dit Buinerboerveen lag een perceel woeste grond, een deel van het Buinerveld, aan 
den oostrand van den Hondsrug, ter plaatse waar deze later zoo diep ingegraven werd voor 
den spoorwegaanleg en welk perceel eens ieders verwondering verwekte, omdat de daar in 

                                                                                                                                                         



den grond liggende keisteenen waren verkocht voor de som van f. 1100. Nog nooit had een 
perceel veld in verkoop zooveel opgebracht als hier de keien die er nog in den grond lagen. ’t 
Was voor sommigen bijna ongelooflijk. En toch kocht de keienhandelaar A. Oving dezen 
voorraad voor dien prijs van den eigenaar R. Meursing te Buinen. ’t Leek sommigen een 
waagstuk. Maar nu kon er volk aan ’t werk komen, en in den winter kwamen al die keien in 
hoopen op den grond te staan. Tevens werden op andere plaatsen in het  Buinerveld toen 
massa’s keien gedolven. ’t Was in het jaar 1882, toen het kanaal tot Buinen verlengd was. En 
eenige winters achtereen was ’t hier al maar keien delven, keien vervoeren, keien kloppen. 
Hoeveel geld werd hier toen niet verdiend en hoe kon ieder hier werk vinden. ’t Was een 
nieuwe industrie in deze streken, waarbij het werkloon bepaald werd naar de hoeveelheid 
keien die ieder uit den grond wist op te graven, en wat heeft deze industrie eenige jaren 
achtereen veel werk verschaft.  Zoo was het nog vroeger te Klijndijk bij Odoorn, te 
Schoonoord, te Drouwen, Gasselte en te Annen. Aan soortgelijke nieuwe middelen van 
werkverschaffing, al is het dan geen keiendelverij, want die zijn meest weg uit Drenthe, heeft 
onze provincie thans weer behoefte.’ 
 
                                 
                          Archeologische vondsten en vernielingen. 
In 1809  werd er een verbod ingevoerd om hunebedstenen  te vernielen en te vervoeren en om  
met ‘puntijzers’ in bergjes of grafheuvels in het veld verspreid te prikken om eventuele 
archeologische voorwerpen te vernielen.  (getekend: 21en grasmaand 1809, Landdrost P. 
Hofstede) : 

BEKENDMAKING.  
Land Drost Ambt van Drenthe.  

De landdrost van het Departement Drenthe, in overweging hebbende ge-  
nomen dat zedert eenigen tyd op sommige plaatsen van het Departement by-  
zonder in Zuidenveld a) overtreden worden de orders tegen het opbreken en  
vervoeren van steen van de zoogenaamde Hunebedden den 21en van Hooi-  
maand 1736 en 27 van Bloeimaand 1790 gearresteerd en dat de bergjes of graf-  
heuvels hier en daar in de Velden verspreid, met puntyzers onderzocht en de  
gedenkteekens der oudheid in de zelven nog voorhanden, alzoo doorboord  
gebroken en bedorven; heeft nodig geoordeeld b.y. vernieuwing van voorschreven  
order, door dezen met ernstig aan een ieder te verbieden om geen Hunebedden,  
grafkelders of hoogten, bekend onder den naam van Tumuli, welke in de open  
vlakten van dit Departement worden gevonden met Steenprikken te onder-  
zoeken. Veel min dezelven te ontbloten, de keien af te nemen en te verplaatsen  
of dezelven op eenige wyze te reppen of te schenden, by boete van 100 Goud-  
guldens telken reize te verbeuren.  

En vermits zyne Majesteit den Koning by Hoogst Deszelves aanwezen in  
deze Residentie, zich het opsporen en het doen van onderzoek naar dergelyke  
oudheden voorbehouden heeft, met speciale Authorisatie op den Ontvanger-  
Generaal Mr. J. HOFSTEDE om hiertoe de nodige maatregelen te nemen en Hoogst-  
Derzelver wetneminge ten dezen ter executie te leggen, zoo zullen de gemeente  
Besturen, Schultessen en verdere officieren niet slechts voor de stipte na-  
koming dezer vernieuwde orden moeten zorgen, maar ook den geachten Mr. J.  
HOFSTEDE de noodige informaties mededeelen, by toevallige ontdekking van  
eenige antiquiteiten of wanneer Hun daaromtrent eenige gegronde vermoedens  
mogten voorkomen.  

In 's Lands Huis binnen Assen  
den 21en Grasm. 1809  

De Landdrost opgenoemd  
(get.) P. HOFSTEDE.  

 
 

                                                                                                                                                         



Het keiendelven zorgde er echter voor dat de archeoloog niet de kans kreeg om indien er 
archeologische vondsten werden gedaan de omgeving te onderzoek. De keiendelvers maakten 
melding van een vondst maar hadden  de omgeving reeds ‘vernield’.  
Hieronder enkele in de krant vermelde vondsten: 
Het Nieuws van den Dag, 08-03-1889: ‘Te Bronneger, gem. Borger, vond dezer dagen 
iemand rondom een heuveltje in het veld een ring van keien , welke te zamen ongeveer 3000 
pond worgen. In het heuveltje vond men eene urn, welke bij stukken te voorschijn werd 
gehaald. Jammer, dat de vinder de keien uitdolf, daar men hier niet onwaarschijnlijk met een 
merkwaardige vondst heeft te doen.’ 
In het heideveld te Buinen, gem Borger, schrijft de Leeuwarder Courant op 27-05-188,  is 
dinsdag dor de heeren dr. W. Pleijte, conservator aan ’s Rijks museum van oudheden te 
Leiden, en dr. W.K.F. Schoor, leeraar aan ’s Rijks hoogere burgerschool te Meppel, een 
onderzoek ingesteld naar het al of niet aanwezig zijn van een hunnebed aldaar. 
Genoemde heeren werden in dit onderzoek bijgestaan door de hh. G. van Wageningen, 
volontair ter secretarie van genoemde gemeente, den heer van Wageningen, te Jelsum in 
Friesland woonachtig, benevens door eenige arbeiders. Uit het onderzoek bleek, dat een 
groote keisteen, door een arbeider aldaar onlangs ontdekt, niet is een overblijfsel of gedeelte 
van een hunnebed, doch dat stellig daar ter plaatse is geweest eene oude begraafplaats, 
hetgeen uit het vinden van vele urnen, die in scherven vielen, en van overblijfselen van 
beenderen, die volkomen tot phosphorzure kalk waren overgegaan, is af te leiden. 
Algemeen Handelsblad: 25-06-1889: ‘Door de directeur van ’s Rijks Museum van Oudheden te 
Leiden is de aandacht der regering gevestigd op de ontdekking van een paar urnen en eene 
omzetting van keien in het veld onder de Mark Bronneger, gehucht Buinen, gemeente Borger. 
Uit een voorlopig ingesteld onderzoek bleek dat de beide urnen zich in den top van den heuvel 
hadden bevonden en de groote keisteenen schenen te kunnen behooren tot een Hunebed, hetwelk 
vermoedelijk dieper in den heuvel aanwezig was. 
Naar aanleiding hiervan werd van Rijkswege aan den heer dr. W.K.J. Schoor te  Meppel een nader 
onderzoek deswege opdragen. Als uitkomst van dat onderzoek deelt de directeur van genoemd 
Museum het volgende mede: 
De heer Schoor heeft zich op 20 mei naar Assen en van daar den volgenden dag vroegtijdig naar 
Borger begeven in gezelschap van den conservator dr. W. Pleyte, die zich toevallig juist in dien 
omtrek bevond. Beiden werden door den burgemeester van Borger met de meeste 
voorkomendheid ontvangen en door een beambte bij het gemeentebestuur naar Bronneger 
vergezeld. 
De plaats van het onderzoek ligt op het heideveld aan den Groenendijk, die regelrecht van Borger 
naar Buinen loopt, en dat met zware rolsteenen bezet is. De keiendelvers waren van lieverlede tot 
op de hoogste plek gekomen, waar men eene als voor eene begraafplaats bestemde verhevenheid 
vond, die eene middellijn had van 7 en eenen omtrek van 14 meters; de hoogte kon 1 meter 
bedragen hebben. Aan den buitenrand, even onder den grond, vond men een dikke laag als eenen 
vloer van geschikte keien van 2,5 d.m. middellijn, drie lagen diep, in eenen cirkel, en in het 
midden van dezen cirkel, in den omgewoelden grond, de scherven van eenen bruinen aarden pot, 
die naar het gemeentehuis te Borger werden gebracht. 
Toen deze uitgegraven waren, stootte men op eenen grooten steen, ongeveer 1 m. onder den 
grond, en werd de ontgraving niet verder voortgezet, voordat het verdere onderzoek onder leiding 
van dr. Schoor en dr. Pleyte op den 21sten mei geschieden kon. Genoemde groote steen had 
aanleiding gegeven tot het vermoeden, dat onder den heuvel een nog ongerept hunebed verborgen 
lag en dat de urne en de kleiomzetting daarboven van lateren tijd konden dagteekenen. 
De groote steen werd rondom los gedolven, bleek eivormig en had eenen omtrek van 3,5 m., lag 
in den omgeroerden zandbodem en stond ook in geene betrekking met den hierboven genoemde 
rand van keien. 
De uitslag van het onderzoek heeft tot de zekerheid geleid, dat in den heuvel geen hunebed 

                                                                                                                                                         



aanwezig was, maar tevens de voldoening aangebracht, dat dezerzijds op de zaak de vereischte 
aandacht gevestigd werd en het noodige tot onderzoek  niet achtergebleven is’. 
Buinen, PDAC (Prov. Drentse en Asser Courant) - 3/9/1889: ‘grote urn tijdens keien delven 
gevonden’ 
Buinen, PDAC - 13/9/1889:‘Bij het delven op de es ten noorden van Buinen werd een grote 
urn gevonden. Hoogte 40 cm; omtrek aan de bovenrand 73 cm; omtrek buik 100cm.’ 
Buinen. PDAC 15/1/1890: ‘Buinen, 13 jan. 1890. Door arbeiders, die bezig waren met 
keiendelven, is hier dezer dagen een vondst gedaan van een soort oude grafkelder in een akker 
van Js. Warringa. Tusschen eene keienhoop, ongeveer anderhalve meter beneden de begane 
grond gelegen, werd een holte aangetroffen, waarin o.a. drie verschillende urnen gevonden 
werden. De kelder is vernield en de urnen zijn eveneens verbrijzeld, doch de bovengedeelten 
daarvan zijn nog aanwezig. Een dezer urnen heeft  ongeveer den  vorm onzer bloempotten 
gehad; een ander was aan den bovenrand met takjes uitgewerkt, terwijl de bovenrand van de 
vierde iets op een ronde lijst geleken heeft. De nog aanwezige gedeelten worden door het 
blootstellen aan de openlucht harder, zoodat het voor de hand ligt, dat zwakke urnen kunnen 
behouden worden door ze in de openlucht te plaatsen.’ 
Het Nieuws van den Dag, 19-03-1891: ‘Te Buinen is door arbeiders een merkwaardig 
overblijfsel van oud-Germaanschen oorsprong gevonden, n.l. eene ophooping van keisteenen, 
die veel op een grafkelder geleek. Zes groote keien, die regelmatig opgestapeld waren, 
vormden eene der zijwanden. De andere zijwanden waren gevormd uit kleinere keien, terwijl 
één afgeplatte keisteen aan het einde was geplaatst. Eene harde leemlaag maakte den 
bodemuit. Overblijfselen van asch, houtskool, enz., ware niet aanwezig, doch op 3 à 4 meters 
afstand werden twee urnen gevonden, waarin houtskool, asch en beenderen waren. Jammer 
genoeg, dat het geheele  monument vernietigd is. Al de keien zijn uit den vorm genomen, 
waarin ze geplaatst waren. Men schat de hoeveelheid op ongeveer dertig hectoliter.’ 
Buinen,  PDAC - 26/1/1893: ‘Op een akker van de wed. Oldenbeuving te Buinen, werden bij 
het keiendelven scherven van urnen gevonden.’ 
Drouwen,  PDAC - 30/6/1893: ‘Arbeider E. Hulshof heeft bij het keien delven een zeer fraaie 
steenen beitel gevonden en verkocht voor f. 2,50 aan het prov. Museum voor Oudheden.’ 
Bronneger,  PDAC 24/8/1895: ‘De zoon van H. Bos, arbeider bij het delven van keien heeft 
een bijzondere stenen beitel opgegraven. Deze beitel is naar het Rijksmuseum te Leiden 
gezonden.’ 
Leeuwarder Courant  09-01-1897. ‘Uit Drenthe wordt  geschreven: 
Bekend is dat de geheel hoogte, de Hondsrug genaamd, die van het noorden naar het zuiden door  
oostelijk Drenthe loopt, merkwaardig is voor de oudheidkunde. Eene plek,  waar echter in de loop 
des tijds zooveel oudheidkundige overblijfselen, bestaande in urnen, grafkelders, oude munten, 
enz., zijn gevonden, als op de thans bijna geheel doorgegraven Buiner korenesch, is evenwel niet 
aan te wijzen. 
Reeds in 1839, omstreeks welken tijd die doorgravingen begonnen, werden koperen en zilveren 
munten gevonden, van de jaren 814 en 840 afkomstig. In 1844 werden weer twee muntjes 
gevonden afkomstig uit de tijd der regeering van Lotharius, zoon van Lodewijk de Vrome, en 
terwijl voor en na enkele munten gevonden werden, werd in 1887 weer een belangrijke vondst 
openbaar, bestaande uit 54 oude munten, alle afkomstig uit den tijd van Karel de Vijfde. 
Niet te verwonderen, dat met het oog op al deze oude  vondsten het volksgeloof wil, dat hier 
vroeger een schans heeft bestaan, die in den tijd der Noormannen verwoest werd. Een onderzoek, 
deswege vroeger ingesteld, heeft uitgemaakt, dat deze meening geen historischen grond heeft. 
Merkwaardig is echter, dat Magnin in zijn werk ‘De kloosters in Drenthe’ van Buinen als ‘Bune’ 
melding maakt en dat de plaats omstreek 1120 leenplichtig was aan den bisschop van Utrecht.  
Van al de gedeelten van den Hondsrug was misschien geen enkele zóó ruim met keien bedeeld als 
de hoogte waarop Buinen is gebouwd, en het delven van keien aldaar is ongetwijfeld ooraak, dat 

                                                                                                                                                         



menig overblijfsel der oudheidkunde verwoest is, zonder dat daarvan iets belangrijks bekend is 
geworden.’ 
Leeuwarder Courant, 22-04-1897: ‘Een grafkelder ontdekt. Te Buinen is j.l. Zaterdag een 
grafkelder gevonden van Germaansche oorsprong. Eene hoeveelheid van ongeveer drie 
wagenvrachten keisteenen was zeer regelmatig opgestapeld, in welke midden één groote deksteen 
lag, waaronder een fraaie grauwsteenen beitel en eene spitsvormigen bewerkten steen, welke 
beide voorwerpen eene lengte van resp. 12 en 10 ½ cm. hebben. De omtrek der keienopstapeling 
was ongeveer 6 m. en de hoogte 1 m.; urnen of scherven van urnen werden niet gevonden. Het 
geheel, dat verwoest is, was voor de oudheidkunde zeer merkwaardig. De bovengenoemde 
voorwerpen zijn door iemand aangekocht en zullen zeker in het Drentsch Museum of in dat te 
Leiden worden geplaatst. 
Leeuwarder Courant, 29-04-1897: ‘Grafkelder ontdekt. In het heideveld te Buinen, gem. Borger, 
is weer een grafkelder van oud Germaanschen oorsprong ontdekt, die ongeveer dertig meter 
verwijderd lag van die, waarvan vroeger is melding gemaakt. De opstapeling van keisteenen ter 
hoogte van 1 ½ m., bestond uit acht wagenvrachten. Eenige scherven van urnen en sporen van 
asch en houtskool werden hierbij gevonden, terwijl in dezen hoop alweer twee grauwsteenen 
beitels lagen, die ene lengte van 17 cm  hebben en naar het Museum te Leiden zullen worden 
verzonden. 
 
Archieven. 
In de archieven van het Rijks Museum voor Oudheden (RMO) te Leiden zijn de volgende 
voorwerpen uit Buinen ten tijde van het keiendelven geplaatst. 
Inv. Nummer 
H     Br 1-27 Gevonden in 1871 door conservator Pleyte van het 

RMO in de hunebedden te Borger. 
scherven 

B.o. 29-30 Gevonden in 1889 bij het delven van keien in Ees 
door J. de Haas, aangekocht van Burgemeester van 
Borger. 

urn 

EX 1 Gevonden in 1891 te Exloërmond, in het 
Markiezenveen, geschenk van dhr. G.J. Landman jr., 
Rijksontvanger te Nieuw-Buinen. 

hamer 

c 1894/7.1 Gevonden in 1894 te Buinen en aangekocht van dhr. 
H. Tiesing te Borger. 

Bijl 
 

c 1894/12.1-2 Gevonden in 1894 te Borger en aangekocht van dhr. 
H. Tiesing te Borger. 

bijlen 

c 1897/4.1-7 Gevonden in 1897 in het heideveld tussen Buinen en 
Exloo. Aangekocht van dhr. H. Tiesing te Borger. 

scherven en spinschijf 

c 1897/5.1-5 Gevonden in 1897 in het heideveld tussen Buinen en 
Exloo. Aangekocht van dhr. H. Tiesing te Borger. 

stenen 

c 1897/6.2-6 Gevonden in 1897 in het heideveld tussen Borger en 
Buinen. Aangekocht van dhr. H. Tiesing te Borger. 

scherven en bijlen 

c 1897/11.1-6 Gevonden in 1897 in bouwland, ter plaatse waar 
vroeger wrsch. een groot woud is geweest, ten Z. 
van Buinen. Aangekocht van dhr. H. Tiesing te 
Borger. 

bijlen en stenen 

c 1898/1.1-3 Gevonden in 1897 in bouwland bij Buinen. 
Aangekocht van dhr. H. Tiesing te Borger. 

bijlen en stenen 

c 1900/8.1-3 Gevonden in 1900 bij Borger, aangekocht van dhr. 
H. Tiesing te Borger. 

bijlen en stenen 

c 1901/6.5 Falsificaat, aangekocht van dhr. H. Tiesing te 
Borger. 

Potje 
 

c 1903/1.1-2 Gevonden bij het graven van funderingen te Borger, 
aangekocht van dhr. H. Tiesing te Borger. 

scherven 

                                                                                                                                                         



c 1904/7.1-2 Gevonden in 1904 in het heideveld tussen Buinen en 
Exloo. Aangekocht van dhr. H. Tiesing te Borger. 

hamerfragment en 
scherven 

c 1905/4.1 Opgegraven te Borger, aangekocht van dhr. H. 
Tiesing te Borger. 

scherven 

c 1906/1.1 Schenking van dhr. J.G. Borgesius, Burgemeester 
van Odoorn. 

scherven 

c 1907/6.2-4 Gevonden te Borger, aangekocht van dhr. H. Tiesing 
te Borger. 

bijlen 

c 1910/3.1-3 Gevonden tussen Odoorn en Exloo, aangekocht van 
dhr. H. Tiesing te Borger. 

urn, potje en deksel 

c 1910/4.1 Gevonden te Borger, aangekocht van dhr. H. Tiesing 
te Borger. 

bronzen hielbijl 
 

c 1911/4.8 Gevonden te Borger, aangekocht van dhr. H. Tiesing 
te Borger. 

Bijl 
 

c 1912/12.1-258 Opgegraven door het RMO in hunebedden te 
Drouwen. 

divers 

c 1913/1.2 Gevonden te Drouwen in 1913. bijl 
 
Bij het Drents Museum zijn de volgende artefacten binnengekomen uit de ‘keiendelverstijd’:  
- 1889/IX (1 urn uit Buinen): Onder nummer 1899/IX 1-5 zijn 5 stuks aardewerk opgenomen 
uit Buinen. 
- 1893/I (scherven uit Buinen): onder 1893/VII 1 is aardewerk uit Buinen ingeschreven, 
waarbij specifiek vermeld wordt dat het door steendelvers is gevonden.  
Ook is nog onder 1893/VIII 1 aardewerk uit Buinen ingeschreven. 
 
 
1 Nieuwe Gorinchemsche Courant van 28 maart 1889. 
1 PDAC 22 okt. 1897. 
1 Het Nieuws van de Dag 20 maart 1900 
1 Deventer Dagblad, 16 maart 1900. 
1 Sociaal weekblad 1902, nr 16): Harm Tiesing -  Keiendelven en winkelnering. 
1 Uit en Over Drenthe-  HarmTiesing 4 febr. 1922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         



Hoofdstuk 5    De keienhandel  van  Gasselternijveen.  
Door A.G. Liewes                                        
 
De Hunze, ook wel Oostermoersche Vaart, werd in de 17de eeuw bevaarbaar gemaakt door er 
een viertal schutten of verlaten in te plaatsen. Eén van die verlaten kwam iets ten zuiden van  
waar het Nijveensterdiepje in de Hunze stroomt. Ook werd een kanaal, ’t 
Gasselternijveensche Diep of het Hoofddiep, evenwijdig aan de Hunze,  gegraven en dat werd 
verbonden, even ten zuiden van het vierde verlaat,  met de Hunze om het vervenen te 
vergemakkelijken. Vanaf ongeveer 1665 was het kanaal bevaarbaar en was er een goede 
scheepvaartverbinding, via het Zuidlaardermeer, met Groningen ontstaan. Het gevolg was  dat 
het Hoofddiep en de Hunze niet alleen gebruikt werd voor afvoer van turf, maar later ook 
voor afvoer van Drentse keien, die gebruikt werden als versteviging van de zeewering. Tot 
1730 werden palen als zeewering gebruikt maar in die periode werd het hout aangetast door 
paalworm. Dit nam zo’n vernietigende vorm aan, rond o.a. de Zuiderzee,  dat er uitgekeken 
werd naar een andere oplossing om het zeewater te weren. Het oog viel op de Drentse keien. 
Zelfs hunebedden werden daarbij niet gespaard. De  verbinding met Groningen  kwam goed 
van pas. Langzamerhand ontstond er langs het Hoofddiep grote bedrijvigheid en dit leidde 
tenslotte tot het ontstaan van Gasselternijveen, dat  uitgroeide tot de vierde zeehaven van 
Nederland. 
Karren geladen met grote en kleine keien, vaak getrokken door één of twee paarden, reden 
langs veelal moeilijk begaanbare zandwegen  en veendijken naar Gasselternijveen. 
De keien werden in grote stapels langs het diep geplaatst om zo gemakkelijk ingescheept te 
kunnen worden en vervoerd naar het rampgebied. Dit tot grote ergernis van de ingelanden, die 
zagen dat hun land werd ingenomen door de steenhopen.  
In 1832 kwam er echter een kink in de kabel. Het verlaat bij Gasselternijveen begaf het en 
daardoor was een gedeelte van de Hunze bij Gasselternijveen tot het volgende verlaat   
onbevaarbaar geworden. 
Zeven jaar later bloeide Gasselternijveen weer op toen het kanaal, de 
Gasselternijveenschemond  van Gasselternijveen met aansluiting op het Stadskanaal gereed 
kwam. Handelaren, in keien, vonden deze plaats een goede plek om zich te vestigen  en ze  
maakten  handig gebruik van de prima vervoersmogelijkheden per schip. De tijd voor het 
vervoeren van grote stenen voor de zeewering was voorbij omdat basalt die functie had 
overgenomen. Er brak echter een periode aan waarbij de Drentse keien werden gebruikt voor 
o.a verharding van wegen. Daarvoor werden zowel gehele stenen als geklopte stenen gekocht 
door gemeenten.  Het keiendelven en  het keienkloppen werden  een bron van inkomsten. Het 
keienkloppen gebeurde bij zowel de vindplaatsen als ook bij de handelaren of op de plaats bij 
de uiteindelijke koper. 
 
Harm Tiesing verwoordde in ’t Drents  in 1905 het belang van Gasselternijveen voor zijn 
geboortegemeente Borger als volgt1: 
)’t Gasselternijveen – o, wat ’n vlinten hebb’ wij boeren daor van oet Gasselt en Drouwen, en 
van oet Borger en Buenen doar wal al hen sleept! As ’s haarfst ’t zeien daon was, d’erappels 
oet d’grond wassen, dan was ‘t: “Wij moet maor is wer hen ’t Nijveen.” De vlinten kletterden 
wer op de waogenplaanken, d’aol perd hiegden er teeng, de ziedstrengen knapten wal is in ’t 
Drouwener zaand, d’Gasselterdiek was moddereg en slecht as ’t nat weer was. Maor wij 
kwammen er! Aodams, Bakker en Huges wassen de weldoeners van ’t volk, as ze met de buul 
in de haand bij de boeren kwammen dei steenen braachten, en van Bakkers Evao heur 
winkelwaoren en Wolthoes zien brood en stoet gunk met nao ’t oosten van Drenth hen in, en 
de schao van ’n slecht rokkenjaor (=roggejaar) en van ’n mislukt erappelgewas weur dekt 

                                                                                                                                                         



deur de dikke steenbulten die daor an de helleng van de Hondsrugk oet de grond graoven en 
dan nao ’t Gasselternijveen braacht wassen. 
Gien wonder, dat ’t Gasselternijveen bij oes, Drenthen in hart en ziel, van aold nog al wat 
antrekkelijkheid hef.’ 
  
Inkoop vlinten. 
Steen- en Houthandel Adams1 in Gasselernijveen kocht keien, die met paard en wagen naar 
Gasselternijveen gebracht werden. In 1860 betaalde hij meestal f. 0,90 voor een ‘voer 
vlinten’. Omdat Adams ook bouwmaterialen te koop had, gingen veel mensen niet met een 
lege kar weer naar huis maar met een vracht planken, latten, o.i.d. Een gedeelte van de keien 
werden bij Adams geklopt maar ook verkocht hij ongeklopte keien. Adams kocht ook reeds 
geklopte keien en betaalde daar een hoger bedrag voor. 
De volgende personen uit  regio Borger  brachten, volgens de administratie,  keien naar 
Adams.  
In 1860:   
De inkoopprijzen lagen tussen f. 0,90 en f. 1,20 per voer vlinten. 
J.K.Broekman, Drouwenerveen (2 mei en 11 juni) 
H.J. Dilling, Drouwen, ( 3 mei ) 
J. Komduur, Borger, (3 juni, 11 juni) 
E. Daling,  Buinen (6 juni, 12 juni, 18 juni, 23 juni, 24 juni) 
A. Epping,  Borger (8 juni)  
P. Smeenge, Borger (26 juni) 
J. Jansen, Borger (14 sept.) 
J. Alting, Drouwen (4 mei) 
 
In 1861: 
H.J.Dilling, Drouwen, (1 maart, 9 maart, 15 april, 16 april, 17 april, 18 april, 4 juni, 19 juni,  
                                      5 juli, 11 november, 14 november) 
A. Epping,  Borger (1 mei, 11 juni)  
J. Jansen, Borger (13 april, 3 juni, 1 juli) 
H. Speelman, Drouwen (9 maart) 
A. Bruins, Drouwen (15 maart, 16 maart, 17 april) 
J. Schuiling, Drouwen (22 april, 26 april, 27 april, 6 mei, 14 mei, 29 mei, 3 juni, 22 oktober) 
Hekman, Drouwen (4 juni, 5 juni) 
L. Nijmeijer, Buinen (11 juni, 15 april) 
G.H.Nijmeijer, Borger (13 juni, 25 october) 
 
In 1862: 
J.K.Broekman, Drouwenerveen (9 april) 
H.J.Dilling, Drouwen (28 februari, 1 maart, 19 maart, 8 april, 18 april, 30 april, 30 mei,  
                                      10 juli) 
P. Smeenge, Borger (5 maart, 20 maart, 22 mei, 12 juni) 
J. Schuiling, Drouwen (28 februari, 1 maart, 3 maart, 4 maart, 5 maart, 6 en 7 maart, 11 april,  
                                       12 april, 9 mei)  
G. Veldman, Drouwenerveen (25 januari: 2 vrachten) 
P. van Boven, Drouwen (21 mei: 3 vrachten) 
B. Diemer, Borger (14 juni)  
Jurien Schuiling, Borger (28 juni) 
Rieks Hendriks, Borger (1 juli) 

                                                                                                                                                         



 
In 1868. 
De inkoopprijzen voor een voer vlinten zijn tussen f 1,20 en f 1,50. 
J. Kuipers, Ees ( 26-2; 5-6) 
H. Beuling, Ees (25-4) 
Jan Schuiling, Drouwen (4-5; 7-5; 21-5; 25-5 28-5; 19-8; 24-11) 
H. Nijenhuis, Bronger (27-5) 
B. Dilling, Bronger (9-10) 
J. Vrieling, Drouwen (4-6) 
R. Manting, Ees (19-10) 
L. Nijmeijer, Buinen (20-3; 26-5) 
Jan Roosjes, Drouwen (19-11; 26-11) 
 
In 1869. 
H. Beuling, Westdorp (7-12) 
H. Nijenhuis (Bronger) (20-1) 
J. Vrieling, Drouwen (20-11) 
T. Oosting, Ees (22-10; 26-10) 
Jan Roosjes, Drouwen ( 26-5); 7-12) 
G.H.Nijmeijer, Borger (20-2; 27-5) 
 
In 1870. 
Wed. J. Schuting, Ees (2-4; 19-4; 22-4) 
H. Beuling, Westdorp (4-7) 
T. Oosting, Ees (16-2) 
G. Roosjes, Drouwen (24-11) 
R. Keur, Borger (30-5; 23-6; 28-5; 27-11) 
 
In 1872. 
De inkoopprijs voor een voer vlinten was ongeveer f 1,50 –  f. 1,75. 
J.A. Frieling, Drouwen (13-6) 
H. Martens, Drouwen (4-7; 17-7) 
D. Hekman, Drouwen (22-10; 25-11) 
G. Deen, Borger ( 29-6: 5 voer f. 8.00; 13-7; 14-10) 
W.J.van Dijk, Borger (8-8)  
J. Nijboer, Ees ( 30 -11; 4-12) 
 
In 1873. 
De inkoopprijs voor een voer vlinten was ongeveer (f 1,50- f. 1,80)  Voor een voer keislag 
werd  f. 2,10 betaald) 
A. Oosting, Ees (17-2; 27-2; 18-9) 
R. Schut, Ees (8-4) 
J.A. Frieling, Drouwen (10-11) 
Wed. G. Braams, Drouwen (26-4) 
J. Roossien, Drouwen (15-5) 
P.R. van Boven, Drouwen (17-2; 16-4; 27-6) 
J. Dilling, Drouwen ( 26-4; 7-5) 
R. Zuut, Borger (18-6) 
Jurrien Schuiling, Borger (1-3) 

                                                                                                                                                         



B. Siebring, Borger (1-3; 29-3) 
W.J. van Dijk, Borger (18-3; 29-3; 5-4; 24-5; 6-6;7-6; 11-6; 12-6; 13-6; 19-6) 
A. Epping, Borger (19-7) 
M. Roossien, Bronneger (10-12; 15-12)  
 
In 1874. 
Bedrag per voer vlinten tussen f.  1,50 – f. 1,80. Per mud 35 ct.     
D. Hekman, Drouwen (15-1; 18-7) 
J. Dilling, Drouwen ( 2-5) 
J.A. Vrieling, Drouwen ( 30-3) 
H.J. Schuiling, Drouwen (12-5) 
Gebr. Nijmeijer, Bronger, (23-6) 
A. Oosting, Ees (12-2; 12-3) 
J. Klaassens, Ees (28-5) 
Egbert Heerspink, Ees (29-6: 24-7)  
J. Bos, Borger (18-4) 
 
In 1875: 
Prijs per voer vlinten tussen f. 1,50  en f. 1,80. 
D. Hekman, Drouwen (21-4; 24-5; 5-6) 
D. Lanting, Drouwen (25-6; 19-7) 
P. van Boven, Drouwen (24-4) 
H. Martens, Drouwen (15-11; 23-11) 
H. Schuiling, Drouwen (7-5) 
J.A. Frieling, Drouwen (24-7; 6-11) 
Gebr. Nijmeijer, Bronger (11-6; 23-6; 26-6; 28-6, 30-6; 1-7) 
Gebr. Nijenhuis, Bronger (22-6) 
Gebr. Schuiling, Bonnen (15-6) 
 
In 1876. 
Prijs per voer vlinten tussen f 1,40 en f. 1,75. 
Gebr. Nijmeijer, Bronger (18-1; 28-1; 8-6; 9-6) 
J. Dilling, Drouwen (1-3; 10-3) 
J.A. Frieling, Drouwen (14-3; 9-6) 
G. van Farel, Drouwen (27-3; 8-6) 
 
In 1877 
De inkoopsprijs voor een voer vlinten was ongeveer f 2,00  tot 1,60 in  1877/’78/’79.  
  
J.A. Siebring, Borger (18-12-1877) 
R. Zuut, Borger (6-6)    
J. A. Frieling, Drouwen (15-12; 18-12-1877) 
H. Dilling, Drouwen (6-4: 3 voer) 
L. Nijmeijer, Buinen (31-5) 
G,H,Kuik, Drouwen (9-6) 
Erven J. Smit, Borger (12-6) 
J. Schuiling, Borger ((17,11) 
W. Zeubring, Borger (15-12) 
 

                                                                                                                                                         



In 1878.  
W. Manting, Ees (23-4-1878, 29-10-1878)   
A. Oosting, Ees (16-2; 7-3; 15-4) 
R. Eising, Ees (18-1) 
J.  Eising, Ees (16-3-1878) 
H. Lunsing, Borger (5-11-1878, 5-12-1878)  
W. Zeubring, Borger (14-1) 
R. Zuut, Borger (15-2-1878, 16-2-1878)  
B. Siebring, Borger (14-1-1878,  14-2-1878) 
E. Diemer, Borger (23-2; 18-6)     
 
In 1879. 
P. van Boven  (12-8-1879 ,  7 voer  juni/juli-1979/’80)   
H. Lunsing, Borger (7-6-1879)    
R. Schutrup, Ees(3 voer 1879/’80) 
W. Seubring, Borger (4 voer 1878/’79/’80)  
J.G. Eising, Borger (18-6-1880)  
 
Het gebeurde ook in onze regio dat men materialen nodig had uit de winkel van Adams. Men  
nam dan een vracht keien mee. Met de opbrengst daarvan kon men het gekochte afrekenen. 
Om een indruk te geven hoeveel diverse artikelen van het Hout- en Steenhandel Adams 
kostten, staan  hieronder de prijzen van enkele daar te verkrijgen artikelen: 
1 slijpsteen   f  1,70 
1 hooirijf  f. 0,30 
½ pak latspijkers f. 0,70 
1 engelse handzaag f. 1,40 
1 zeis   f. 1,80 
1 plank 18 voet en  
                  ¾ duim  f. 0,85 
1 paar haakhengen f. 0,70 
250 rode dakpannen f. 6,25 
100 rongen 5 duim f. 0,80 
6 panlatten  f. 0,90 
1 plank, 20 voet en  
                  ¾ duim f. 0,95 
1 plank, 22 voet en 
                  1 duim      f. 1,10 
1 juffer, 18 voet f. 0,75 
1 mud meelkoek f. 0,75 
200 beste bakstenen f. 3,00 
 
Verkoop van vlinten. 
Ongetwijfeld heeft H. Adams,  Hout- en Steenhandel te Gasselternijveen nog veel meer keien 
aangekocht dan uit de  bij de Hist. Ver. van Gasselte aanwezige administratie blijkt.  Uit het 
eerder vermelde artikel van Harm Tiesing blijkt dat de handelaren ’met de buul in de haand 
bij de boeren kwammen dei steenen braachten’ een aantal contant werden betaald en een 
aantal op rekening om daarmee gekochte artikelen bij Adams te financieren. Waarschijnlijk 
werden de contante betalingen niet opgeschreven.  
De jaarlijkse uitvoer was namelijk zo groot dat dit onmogelijk door bovenstaande aanvoer 

                                                                                                                                                         



gedekt werd. Het is bekend dat hij een groot aantal mensen in dienst had (ongeveer 40 
personen per dag).  Waarschijnlijk ging een aantal keiendelven en/of keienkloppen.  
In het jaar 1876 leverde H. Adams, keislag o.a. aan de Gemeente Groningen voor het 
aanleggen van een kunstweg. Twee pramen één van  schipper Loerop en één van Stoffer Dost 
en H. Greitz voeren af en aan. 
Loerop vervoerde per keer 11 stère keislag. De prijs per stère was f. 6,60. (12-7; 14-7; 31-8; 
28-8; 31-8; 2-9; 9-9; 14-9; 16-9; 21-9; 23-9; 28-9; 30-9; 3-10; 5-10; 14-10; 18-10; 20-10;  
23-10; 25-10; 27-10; 2-11; 2-11; 9-11) 
Schippers S.Dost en H Greitz voeren met hun gezamenlijke praam op 23-9;  26-9; 2-10; 16-
10; 19-10. Zij vervoerden 10 stère keislag per keer. 
Op 11-7 werd 7½  stère naar Groningen vervoerd evenals op 13-9  21  stère  door schipper 
Houtkamp en op 16-9 door K. Meijer en J.B. Boekhout 10 stère. 
 
In de 80er jaren van de 19de eeuw werden onderstaande namen en plaatsen waaraan de keien 
vanuit Gasselternijveen verkocht werden, genoemd. Naast particulieren of handelaren of 
gemeenten (o.a. Appingedam, H. Mussche en Te Velde te Winschoten, J. Mulder te  
Noordbroek, Gemeente Groningen, E. Brons & Schutler te Wagenborgen, W. Timmer en J.E. 
Luppens  te Finsterwolde, Mid- en Oostwold, Mensingeweer, Winsum, Van Dijk te Delfzijl, 
Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden, ’t Zand, Onstwedde, Beerta, Sappemeer, J. Zeldenrust 
te Warffum) verkocht en leverde de keienhandelaar Adams ook aan instanties uit het 
Groningerland  keien. Veel gemeenten kochten bij Adams keien om die te laten kloppen door 
werklozen. (werkverschaffing): 
-27 dec.1881. Klopkeien verscheept voor werkverschaffing Ommelanderwijk. 
-28 juli 1884. Het Burgerlijk Armbestuur te Nieuw Wolda vraagt 200 last klopkeien  ‘voor de  
                       wal in de kruiwagen’ op de plaats bij het werkhuis.’ 
-10-aug. 1885. Het Burgerlijk Armbestuur uit Nieuw Wolda vraagt 175 last beste klopkeien. 
                        Evenals het armbestuur uit Winsum. 
-25 aug. 1886. Het burgerlijk armbestuur van de gemeente Kantens  vraagt 50 last klopkeien 
                        Op de plaats bij het werkhuis te leveren. 
-4 april 1887. Het armbestuur van de gemeente Uithuizen koopt veldkeien, niet kleiner dan  
                       8 cm.; franco op de wal te Uithuizen. 
Enkele schippers waren: J.E. Olieslager, J.Hagen, G. van Calcar, J. Meter, H. Kleerma,  
J. Kamminga, J. Beerta, T. Brouwer en zn. , Douk, R. Gnodde, R. Kunst, E. Burema,  
J.J. van der Veen, G. Boer, K. ten Napel, praam H. Winters, J. Baas, H. Onstwedder, T. de 
Vries, R. Forsten, De Jonge (schip: De goede verwachting), E. Eefting,  P. Smith, Bijl, S. 
Dost, J. Zwiers.  
 
Laden van een schip: 
Op 18 aug. 1883 werd bij Adams  in Gasselternijveen het schip van schipper R. Eldersma 
geladen voor Schütler en Brons te Termunten bezorgen in Termunterzijl. 
Het schip werd geladen door K. Doctor (51 kar); E. Barels (80 kar); A. Trip (60 kar); H. 
Koning (60 kar); H. Mulder (48 kar) en H. Bouman (78 kar). Om keien van de wal in het 
schip te kruien leverde 5 ct per keer op.  De beloningen werden op de rekening bijgeschreven  
en verrekend met eventuele openstaande rekeningen betreffende levensmiddelen van de 
winkel van Adams. 
 
Winkelnering. 

                                                                                                                                                         



Zoals in die tijd gebruikelijk was,  was er bij handelaar Adams ook sprake van een al dan niet 
gedwongen winkelnering.  Hieronder een administratie waarop vermeldt het loon en de te 
betalen boodschappen. 
 
Rekening van J. Huizing:          te                 te 
                                             ontvangen,    betalen, 
                                              in centen:      in centen:  
28 dec. 1888 2 liter P.olie   24 
29 dec.  1 brood   26 
  1 ½ pond rijst   14 
  2 liter jenever                     160 
30 dec.  1 stoet    30 
31 dec.  ½ pond cichorei    7 
  ½ pond w. suiker  20 
  ½ pond koffie   40 
  6 kar vol steen  90 
3 jan.  2 lijnkoeken   28 
  2 voer steen  90 
5 jan.  1 liter jenever   80 
  1 pond w. suiker  20 
  1 ½ pond meel  15 
  1 pond rijst     9 
   1 pond tabak   30 
  2 voer steen  90 
  1 kar vol steen  15 
7 jan.  ½ pond koffie   40 
  ½ pond siroop    7 
  2 voer steen   90 
     1 kar vol steen  15 
8 jan.   1 ons kandij   10 
9 jan.  1 pond zeep    18 
  1 pond soda     5 
11 jan.  2 voer steen   90 
  1 kar vol steen  15 
12 jan.  voer turven   10 
  2  lit. petroleum  24 
  1 pond rijst     9 
14 jan.  2 fijn koeken   28 
  1 ½ fles vol traan  40 
  ½ pond cichorei    7 
15 jan.  1 pond rijst     9 
  2 liter P. olie   24 
  2 voer stenen  90 
16 jan.  5 kar vol stenen 75 
  1 voer stenen  45 
  1 kar stenen  15 
  1 ½ pond meel   15 
  ½  pond ciroop    7 
  1 ons geel suiker    7 

                                                                                                                                                         



19 jan.  ½  pond ciroop     7 
  1 kar vol steen  15 
  ½ pond cichorei    7 
  1 pond rijst     9 
21 jan.  1 stoet    30 
  1 brood   26 
22 jan.  1 ½ pond kandij  25 
  1 ons gele suiker    7 
  1 ½ pond  tabak  16 ½  
  1 pond zout      8 
   
 
1  De serie ‘Brood voor keien’ staat  in Zwerfsteen/Turfschip 1/2011;  3/2011; 4/2011 en 1/2012. 
1 Harm Tiesing: Prov. Drentsche en Asser Courant, 31 juli 1905. (nr. 858) : ‘Het spoor van ’t Gasselternijveen 
   hèn Assen’ (NOLS) 
1  De Administratie van Hout- en Steenhandel Adams is bewaard gebleven en in het bezit van Hist. Ver. 
   Gasselte.  De redactie van de Zwerfsteen/Turfschip dankt genoemde  vereniging en in het bijzonder de heer L. 
   Dussel voor het beschikbaar stellen van gegevens uit die administratie en de persoonlijke inbreng van de   
   heer Dussel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         



 

Hoofdstuk 6 Drentse keien als zeewering en verharding van 
wegen. 
A.G.Liewes 
 
‘Koning Lodewijk Napoleon zag rond 1809 in dat ‘t  Landschap Drenthe een geïsoleerd 
gebied was en dat verbindingen met omliggende gebieden noodzakelijk waren.  
Uit de memoires van Lodewijk Napoleon blijkt dat Drenthe  interessant was om de  
aanwezige turf en zwerfkeien. De turf zou in de brandstofbehoeften van het hele land kunnen 
voorzien, terwijl de zwerfkeien voor zeeweringen en bestrating konden worden gebruikt. 
Over de verharde wegen zou het leger zich snel kunnen verplaatsen naar het noorden van 
Nederland’1.  
In de 18de eeuw was men al druk bezig met het rooien van keien.  Hierdoor ontstonden overal 
kuilen, zelfs in zandwegen, en die werden zonder ze dicht te gooien achtergelaten. Dit leidde 
er toe dat in 1790 in Drenthe een verbod  uitgevaardigd werd om in ‘heere weegen’ (wegen 
waar het leger overheen trok) en de naaste omgeving,  de kuilen achter te laten: 

PUB L I CAT I E.  

DROST EN GEDEPUTEERDE STATEN DER LANDSCHAP DRENTHE,  

doen te weeten:  
 

1. Dat de gaten of kulen  waaruit vlinten gerood zyn in de Heere Weegen  
als meede by langs dezelve  ter breedte van tien roeden an weerskanten in de  
Velden  door de respective Carspillen en buirtschappen  ieder in zyn markte  
binnen den tyd van vier weken na Publicatie deeses zullen worden gesligt  
en toegedamd; en dat die gaaten  welke vervolgens uit dien hoofde gemaakt  
worden door de Steenroders zelfs  dadelijk zullen toegesmeten worden by  
poene van telken reise voor elk ontoegeslegt gat te verbeuren twee ggls.  

2. Dat de Vlinten  welke in de Heeren Weegen gevonden worden  en by  
de passagie tot hinder en anstoot zyn uit dezelve moeten worden weggenomen  
binnen gelyke tyd en boete als voren.  

3. Dat de gerode Vlinten in hopen in de Velden gestapelt  niet mogen  
worden geplaatst/ binnen een distantie van tien roeden an de Heeren Weegen;   
Alles by gelijke poene voor elk vlint en hoop steenen  welke  na vier Weeken  
als voren  in de Weegen of binnen tien roeden langs dezelve  opgestapeld ge-  
vonden worden.  

Alles onvermindert de poene van 100 ggls.  by Publicatie van den 21 july  
1734  op het removeren ofte vervoeren der scheidstenen en zoogenaamde  
Hunebedden gestatueert.  

En op dat niemant hier van onkundig bliive, zal deese gepubliceert en ge-  
affigeert worden  ter plaatsen  alwaar men gewoon is publicatie en affixie  
te doen.  

Actum in Collegio te Assen  
         den 27 Mey 1790.  

J. VAN DONGEN Vt.  
Ter Ordonnantie van Welgemelde Heeren  
                     W. H. HOFSTEDE.  

1790.  
 
 
De Hondsrug bezat een grote hoeveelheid keien. Hiervoor bestond elders in Nederland 
belangstelling. Het noordelijk gedeelte had afvoer via de Hunze. Het zuidelijk gedeelte had 
problemen met  het transport. Over de niet steeds goed begaanbare zandwegen was het een 
probleem. 
Het zou tot ongeveer 1845 duren voordat er een kanalisatieplan op tafel lag. 
 

                                                                                                                                                         



 ‘In Drenthe werden’, aldus de Leeuwarder Courant van 15-8-1845, ‘dezer dagen eenige 
Engelsche ingenieurs verwacht, die het terrein zouden opnemen voor de ontworpene 
kanalisatie der provincie. 
Men ziet met de hoogste belangstelling de uitvoering van een plan tegemoet, dat eene lang 
vergetene provincie uit den doodslaap zal wekken, en onberekenbare voordeelen voor de 
schatkist en landeigenaren zal aanbrengen. 
De waarde der veenen toch die door de kanalisatie zal kunnen  afgevoerd worden, begroot 
men op veertig millioenen gulden. 
Onderscheidene nieuwe dorpen of veenkoloniën zullen er ontstaan; de afgraving zal op vele 
plaatsen eenen  voortreffelijken ondergrond geven, en vooral ook zal het kanaal met 
betrekking tot den afvoer der steenen, die in onnoemelijke massa’s zonder nut en als verloren 
in de heidevelden liggen, van groote waarde worden. 
Vele honderdduizende lasten keijen van verschillende afmetingen, liggen op of even onder de 
oppervlakte van den grond verspreid, die, hoe dienstig voor onze zeeweringen, ongebruikt 
moeten blijven om de verzwarende transportkosten. 
Die keijen zijn even goed als de Noordsche, en beter dan de Vilvoordsche en Doorniksche, of 
uit de carrières te Quenast, van welke Amsterdam eerstdaags nog eene leverancie vraagt van 
honderd duizend stuks. 
De voor onze waterwerken  noodige keijen, worden nu aangevoerd met zeeschepen, à f 13 het 
last, daarna gelost en vervoerd à f 2 het last, zoo dat ze op f 15 komen.  De even goede of 
zelfs betere Drentsche keijen, rekent men bij het bestaan van een kanaal op f 10 per last. (1 
last -  2.000 kg) En hoe dienstig zullen ze tevens zijn voor den aanleg van de heerlijke Mac-
Adams-wegen.’ 
Het artikel eindigt met: 
‘Welk eenen gunstigen invloed zal de kanalisatie uitoefenen op de ontginning dier 
uitgestrekte heidevelden.’ 
 
Voordat het kanalisatieplan uitgevoerd werd bleek al in 1839 dat goede verbindingen 
belangrijk waren. Tot 1832 had Gasselternijveen een verbinding via een kanaal, gegraven 
evenwijdig aan de Hunze, met een verbinding met de Hunze, waardoor het noorden van 
Nederland bereikbaar was.  Vanaf 1839 maakte Gasselternijveen, door het gegraven  kanaal 
van Gasselternijveen naar het in 1815 aangelegde Stadskanaal,  een ongekende ontwikkeling 
door. Grote hoeveelheden keien werden per kar naar Gasselternijveen vervoerd en vandaar 
verscheept naar vooral de stad Groningen en het Groningerland. In Annen ontstond in die tijd 
ook een keienindustrie. De al dan niet geklopte stenen werden ‘per as’ naar Spijkerboor 
vervoerd om daar verscheept te worden voor verder transport. Veertig jaar later (1882) 
maakte  het dorp Buinen eenzelfde ontwikkeling door. Er werd het kanaal Buinen-Buinerveen 
van Buinen naar een al in Nieuw Buinen aangelegd kanaal gegraven en daardoor was er een 
verbinding met het Stadskanaal waardoor het Groningerland gemakkelijk bereikbaar werd. 
‘De keisteenmassas’, volgens Het nieuws van de dag van 13 november 1890, ‘die de 
Hondsrug, oostelijk Drenthe bevat, zijn vrij wat aan het verminderen. Jaren aaneen leverde 
deze bergketen duizenden wagenvrachten keien, welke te Zuidlaren, Spijkerboor, Gasselte en 
Nieveen een uitgebreide keienhandel in het leven riepen. 
Sinds een 20-tal jaren werd alleen op laatstgenoemde plaats dikwijls wekelijks een duizendtal 
vrachten aangewend en verklopt. Er zijn steenen die tot 400 kg. wegen.  Het is te voorzien, 
dat bij het einde der 19de eeuw de Hondsrug van zijn keienmassa ontdaan zal zijn. 
Gelijk men weet, bestaat er tegenwoordig in Buinen een levendige keienhandel.’  
 

                                                                                                                                                         



Keien waren een belangrijke handelswaar voor: a. versteviging van zeewering; b. aanleggen 
van verharde wegen; c. verharding in en rond het huis en d. middel voor werkverschaffing om 
werkloosheid tegen te gaan. De onderdelen (a en b) zullen we nader bekijken. 
 
a. versteviging van zeewering. 
Tot 1731 probeerde men de zee tegen te houden met een constructie van palen. In dat jaar 
deed zich echter een ramp voor. De palen werden n.l. aangetast door paalworm. Een 
paalworm heeft de eigenschap om gaatjes in de paal te boren en daarin te verblijven. Dit 
verzwakte de paal danig. Het gevaar dreigde dat de zeewering door de massale hoeveelheid 
paalwormen zou verdwijnen. Storm en het zeewater zorgden er verder voor dat de 
houtconstructie erg kwetsbaar werd. Deskundigen zochten naar oplossingen. Het zeewater 
zou moeten worden tegengehouden door een glooiende dijk, die voorzien zou moeten worden 
met keien. Het oog viel op de Drentse keien. Drenthe gebruikte de keien zelf voor o.a. 
voorden, doorwaadbare plaatsen.  In een rivier werd op de plek van doorwaadbare plaatsen 
een laag keien gestort voor de stevigheid. Ook werden grote keien gebruikt als markering, b.v. 
markengrensstenen, als verharding in en rond het huis en als wegverharding.  
De keien bleken handelswaar te worden, zelfs de hunebedden liepen gevaar. 
‘Trouwens heel wat hunnebedden zijn in Drenthe roekeloos vernield’, staat te lezen in het 
Roermonds  Nieuwsblad1, ‘wat heb je aan die dode stenen, er is niets bijzonders aan te zien en 
ze liggen maar lelijk in de weg,’ zo redeneerde de Drentse boer. Een paar gaten in zo’n grote 
kei gedreven, een lading kruit en een lont en…. Vernield was zo’n stuk oer-oude 
geschiedenis. De grootste stukken werden voor de zeeweringen gebruikt, de kleinere, in 
stukken geslagen, het zgn. steenslag, kon dienen, om de wegen te verharden. En zo zouden 
deze historische monumenten langzamerhand alle verdwenen zijn. Als niet knappe mannen er 
zich over ontfermd hadden.’ 
Op de Hondsrug zijn zo’n 15 tot 20 hunebedden verdwenen. In de grote stenen werden gaten 
geboord. Buskruit  zorgde ervoor dat de gedeelten vervoerbaar werden. Toch zou ’t een hele 
klus worden daar er nog geen goede water- of wegverbindingen waren. Zo zouden er grote 
stenen in de winterperiode op sleeden vervoerd worden naar Meppel, vanwaar de stenen per 
schip vervoerd werden naar kwetsbare zeeweringen. 
Het bestuur van Landschap Drenthe zag het vernielen van hunebedden met lede ogen aan en 
voerde in 1734, hetgeen een aantal keren herhaald werd (o. a. 1809),  een verbod uit: 
Plakkaat van 1734: 
 ‘ordre tegens het vervoeren van Veltstenen. 
Drost en Gedeputeerde Staten der Landschap Drenthe. 
Alzo wij in gewisse ervaringe zijn gekomen, dat op veele plaatsen in deze Landschap, in het 
verkopen en wegvoeren van Velt-Stenen merkelijke excessen worden begaan, niet alleen door 
markgenoten selfs, maar ook door de meijeren en andere gedisqualificeerde ingesetenen, met 
te verkopen en doen removeren van markstenen, voordestenen, en andere scheijd-stenen, ja 
selfs ook van de so genaamde Hunebedden, die allenthalven als waardige monumenten en van 
ouds beroemde gedenkteekenen behoorden geconserveert te worden; So is ‘t, dat Wij mits 
dezen wel ernstlijk interdiceren en verbieden aan alle en een jegelijk om enige scheijdstenen, 
mitsgaders de stenen van de so genaamde Hunebedden te mogen verkopen, removeren of 
vervoeren, bij de poene van hondert goltguldens ‘t elken reijse te verbeuren, boven de 
waardije van de verkofte of weggevoerde stenen: wordende de Scholtessen gerecommandeert 
en gelast tegens de voorsr. Mesures te vigileren en ook de ingesetenen deser Landschap 
geordonneert, de contraventeurs op de Goorspraken aan te brengen, bij de poenen en breuken 
op het verswijgen gestatueert. En sal deze onse ordre stand grijpen en strictelijk worden 

                                                                                                                                                         



geexecuteert, ter tijd daar over nader ofte anders bij de Heeren Ridderschap en Eijgenerfden, 
of bij ons sal sijn gedisponeert. Actum Assen den 21. julij 1734. 
(was geparapheerd) B. Schwartz, Vt. 
Ter ordonnancie, 
(geteekend) S. Nysingh’  
Bron OSA 14, deel 21 f. 196-197. 
    
 
 ‘Het vervoer van veldsteen uit Drenthe naar Holland, enz. ten behoeve der zeeweringen,’ 
meldde op 28 augustus 1863 de Leeuwarder Courant, ‘is voor dit jaar gesloten. Men staat 
verbaasd over de monsterachtige steenen, die men aan den schoot der aarde ontwoekerd heeft. 
De uitvoer is dit jaar buitengewoon belangrijk geweest en heeft aan verscheidene handen 
werk verschaf. De schipperij kwam dezen tak van nijverheid ook zeer te stade, daar het 
vervoer van turf den geheelen zomer kwijnende was. 
Men vindt veldsteenen in onze provincie nog in zoodanigen voorraad, dat men van oordeel is 
den Noordschen steen nog geruime tijd te kunnen ontberen. 
Wat de kwaliteit aangaat, zoo moet de laatste, die echter duurder is, met de Drentsche vrij wel 
overeenkomen;  terwijl de Duitsche, die ook veel aangevoerd wordt, van veel mindere 
hoedanigheid is dan de Drentsche.’ 
Men heeft het aan den aanleg van het Oranjekanaal te danken, dat het vervoer der veldsteenen 
op zoo uitgebreide schaal kan plaats hebben. De Verlengde Hoogeveensche vaart zal in dezen 
ook belangrijke diensten kunnen bewijzen. In vergelijking met de  moeite en inspanning, die 
de boeren hebben om de stenen, waarvan er velen 1000 à 2000 halve ned. ponden zwaar zijn, 
uit het veld naar om het veld van de massa’s steenklompen te zuiveren.’ (ned. pond is één 
kilo) 
 
Hunebedden vernield. 
‘Ondanks de pogingen1 door de regering en vele particulieren om vernietiging van 
hunebedden tegen te gaan, zijn den 9 december 1869, drie gedenktekens der oudheid 
vernield; één te Valtherveld en twee tusschen Valthe en Odoorn.  De reeds bekende 
daders hebben er gaten ingeboord en ze daarna met buskruit laten springen, met geen 
ander doel dan den afkomenden te gelde te maken.’             
 
De grote stenen verlieten Drenthe o.a. langs een noordelijke route en wel vanaf 
Gasselternijveen via de Hunze, het Zuidlaardermeer,  naar de  kuststreken. 
 ‘Zoo als men weet’, schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 11-5-1868 – ‘bestonden 
tot nog toe de Friesche zeeweringen uit drievoudige palissaden, door deelen vereenigd en met 
keisteenen aangevuld.  Paalworm , zeewater, storm deden het hunne om te vernielen 't geen de 
mensch had daargesteld. Jaarlijks kostten het onderhoud en de vernieuwingen groote sommen 
geld. Aan den noordenkant heeft men eene proef genomen met die dure houten zeeweringen 
te vervangen door eene glooiing van keisteen. Dit is zeer goed gelukt, en die glooiingen 
hebben door de laatste stormen niets geleden. De steen, er voor benoodigd, komt uit Drenthe. 
Zij heeft eene lengte van 7 tot 9 palm. De zwaarste wegen 600 kilo. Door dien afvoer wordt 
Drenthe van een last bevrijd en worden de Friesche kusten gebaat’. (1 palm – 10 cm.) 
 
b. aanleggen van verharde wegen. 

                                                                                                                                                         



De Koesteeg te Borger, het begin van een verbinding van Borger naar Rolde was vroeger een  
zandweg. De volgende problemen, volgens Harm Tiesing in 1890 in het PDAC van 9 mei,  
deden zich  voor: 
‘Voor rekening van de  volmachten van de marke van Borger is heden wederom een aanvang 
gemaakt met de bestrating van een gedeelte van de Koesteeg. Voor eenige jaren was de eene 
helft in de winter bijna altijd vol modder en dus onbegaanbaar en de andere helft in de zomer 
meestal onbruikbaar wegens het mulle stuifzand. Nadat eerst de modder voor een keienstraat 
heeft plaats gemaakt zal thans het zanderig gedeelte door een dergelijke straat worden 
vervangen. Daar het verkeer langs de steeg over het veld naar Rolde en Assen zoowel als de 
uitvoer van mest en invoer van landbouwproducten langs dezen weg groot zijn, verdienen de 
volmachten, om hier op goedkoope wijze eenen harden weg te verkrijgen, allen lof. De 
stratenlegger F. van Beek uit Oldenzaal, die in de laatste jaren altijd voor de volmachten 
alhier werkte, zal dit werk uitvoeren.’ 
In het begin van de 20ste eeuw werden deze keien vervangen door klinkers. 
In de 18e eeuw begon men vooral in vele  dorpen de zandwegen te verharden  met keien. De 
zogenaamde keiwegen (flinten of kinderkopjes) werden aangelegd door de marken. Dit waren 
onbewerkte keien van ongeveer dezelfde grootte. Dit niet te verwarren met een zogenaamde 
kasseienweg. Dit waren stenen die op maat ‘gehakt’ waren.  
Rond 1834 ontwikkelde de Schot John MacAdam een wegverharding van keien. Het was 
opgebouwd uit een drietal verschillende lagen steenslag. De onderste laag bestond uit grovere 
steenslag en de daarboven op geplaatste twee lagen waren van fijnere vorm. (grind) De 
kleinere steentjes zouden bij  
het gebruik maken van de weg ‘ingereden’ worden, waardoor er een compacte verharding zou 
ontstaan. Hetgeen in de praktijk niet gebeurde. 
Wegen die op zo’n manier zijn aangelegd waren de weg van Assen over Rolde naar De Hilte 
nabij Gieten in 1886 en de weg Gieten naar  Klinkmolenbrug ten westen van Emmen  in 
1865.                                       
 
Over de kunstweg Gieten-Klinkmolenbrug: 
Het bestuur1 van 'den kunstweg van Gieten tot de Klinkmolenbrug' nam enkele 
personen in dienst die de weg moesten onderhouden. Van 1 mei 1863 tot ultimo april 1865 
werden aangenomen:  
1. Om te onderhouden het gedeelte van de keistraat in het dorp Borger tot mijlpaal 16 ½  ten noorden van de  
    zoogenaamde ‘Zand van Odoorn’, J. Kors, arbeider te Gieten voor een bedrag van f. 70,-- per jaar.  
2. Vanaf mijlpaal 16 ½  tot de tolboom no. 5 Geert Diemer, tolgaarder uit Odoorn, voor f. 55,-- per jaar.  
3. Vanaf tol no. 5 tot aan de keistraat in het dorp Emmen werd Jacobus Louisen te Klijndijk aangesteld voor 
   f.62,--.  
4. Vanaf Emmen tot aan de Klinkmolenbrug werd aan de heer Frank opgedragen het onderhoud te doen  voor f. 80,-- 
    per jaar.  
Het bestuur van de weg moest zorg dragen voor een goed financieel beheer. In 1889 leverde het  
verpachten van de zes tollen f. 1730,-- op (no. 1 f. 490,--; no. 2. f. 300,--; no. 3. f. 215,--; no. 4. f. 200,--; no.5.  
f. 300,-- en no. 6. f. 225,-_)  
De deelnemende gemeenten draaiden in verhouding op voor de kosten. Gemeente Gieten werd  
aangeslagen naar een lengte van 1984 meter; gemeente Gasselte voor 3169 meter; gemeente Borger voor  
9093 meter, gemeente Odoorn voor 7758 meter en de gemeente Emmen voor 8663 meter.  
 
Het nadeel was  dat er echter geen ‘compacte’ weg ontstond, maar dat de wagenwielen soms 
diepe sporen achter lieten. Vandaar dat regelmatig de weg van een nieuwe laag klopstenen 
moesten worden voorzien1.  
 

'Aan onderhoud werd in het jaar 1889 onder andere uitgegeven: (uit de administratie van de kunstweg) 

                                                                                                                                                         



-Aan G. Zegeling, tolpachter te Gasselte, wegens het leveren van 30 stère geklopte keien bijlangs den kunstweg               
tusschen tolhuis no. 1 en Gasselte à f. 3,30 per stère f. 99,00. 

-Aan P. Huiting, wegens leverring van 30 stères verbrijzelde keien, benoodigd voor den kunstweg, voor zooverre 
loopende door de gemeente Gieten à f. 3,50 per stère f. 105,00 en wegens het leveren van 12 stères verbrijzelde 
keien à f. 3,50 per stère tot het herstellen van den kunstweg tusschen Gieten en Gasselte f. 42,00. 

- Aan H. Eding, arbeider te Ees, wegens het over den kunstweg brengen van 89 1/2 stères (kubieke meters)                
verbrijzelde stenen tusschen Borger en de grensscheiding van de gemeenten Borger en  
Odoorn ... f. 13,425  
-Aan H. Kuik, karreman te Drouwen, wegens het leveren van 40 stères geklopte keien bijlangs den 

    kunstweg tussen Drouwen en de grensscheiding van Borger en Odoorn à f. 3,75 per stère totaal  f. 150,00.  
-Aan H. Eding, arbeider te Ees, wegens onderhoud van de kunstweg van het dorp Borger tot aan de  

grensscheiding der gemeenten Borger en Odoorn, 23 dagen in de maanden maart, april, mei gewerkt,  
dagloon f. 0,70 totaal  f.16,10.  

-Aan Frans ter Beek, straatmaker te Oldenzaal, wegens het herleggen van 163 strekkende meter  
keistraat te Ees à f. 0,42 per strekkende meter totaal. f. 68,46.  

-Aan Loute Kuper, karreman te Borger, wegens het leveren van 2 stères verbrijzelde keien bij den  
kunstweg in de gemeente Borger à f. 3,50 per stère totaal  f. 7,00  

-Aan G. Kuik, arbeider te Ees, wegens verleende hulp bij het leggen van een gedeelte van de 
   keistraat in het gehucht Ees, voor zoverre komende ten laste van het bestuur van den kunstweg,  
   15 dagen gewerkt in de maand mei, dagloon f. 1,00 totaal  f. 15,00.  

- Aan G. Kuik, arbeider te Ees, wegens het leveren van keisteenen bovendien bij het 
      herleggen van keistraat in het gehucht Ees, voor zoverre komende ten laste van het  
     bestuur  van den kunstweg 21000 pond à f 1,125  de 1500 pond en 3 mud à f 0,25 totaal  f. 16,- 
- Aan Jan Staal, arbeider te Borger, wegens verleende hulp van een gedeelte van de  
     keistraat  in het gehucht Ees, zooverre komende ten laste van het bestuur van de kunstweg,  
     19 dagen   gewerkt in de maand mei , dagloon f. 1 totaal. f. 19,00 
-Aan H. Kuipers te Odoorn, wegens het in de gemeente Odoorn over den kunstweg brengen van 70  

stères verbrijzelde keien à 15 ct per stère, het leveren van 1000 dokken à f. 6,50 en wegens het  
werken aan en op dien weg, 135 dagen à f. 0,75 per dag totaal  f. 27,125  

-Aan G. Pott (tolgaarder) te Odoorn wegens het leveren in de gemeente Odoorn van 10 stères  
verbrijzelde keien à f. 3,50 de stère f. 35,00, het over den weg brengen van 60 stères à f. 0,15 per stère  
9,00 wegens het leveren van 1000 dokken à f. 7,en arbeidersloonen 11 dagen in de maand maart  à f.0,80  

 daags f.8,80, één dag in de maand augustus  de sneeuwslede geleend f. 0,75 1 dag in de maand november     
       en 1 dag in de maand december à f 0,60 daags f1,20  totaal  f. 61,75.  
-Aan Hendrik Gossen landbouwer te Emmen wegens het leveren van 10 stère klopkeien, benodigd voor ’t  
      onderhoud van den kunstweg te Noordbarge f 2,90 per stère f. 29,00 
-Aan C. Tempelaars, arbeiders te Emmen, wegens het over den kunstweg van Emmen tot aan de Klinkmolenbrug  
     brengen van 88 stères geklopte keien à f. 0,15 per stère f. 13,20                                                          
    (1 stère is een kubieke meter) 
                         
In het begin van de twintigste eeuw kwam er een eind  verharding met steenslag. De gemeente 
Borger ging in 1907 over op het gebruik van sintels en op 5 dec. 1918 meldde Harm Tiesing 
in de Prov. Dr. en Asser Courant: ‘Voorheen werden in alle gemeenten in Oostelijk Drenthe 
groote hoeveelheden keisteenen in den grond gevonden, zoodat er van uit al de gemeenten 
werd uitgevoerd. Thans vindt men hier geen klopkeien meer om de grint te verkrijgen voor 
jaarlijks wegenonderhoud, zoodat men nu voor dat onderhoud basaltslag moet aanvoeren. Dit 
materiaal is thans echter nog lager in prijs dat de grint van geklopte keien in de laatste jaren 
en legt  zich gemakkelijker vast, zoodat men minder losse steenblokjes op de wegen treft die 
voor rijwielen en auto’s zoo lastig zijn.’ 
 
 ‘Verreweg de meeste boeren’, schreef Harm Tiesing1,  ‘hadden een hekel aan den kunstweg 
met al zijn brokken scherp grint, het bederf van paardenvoeten en wagenwielen, en als zij het 
in hun tijd hadden moeten maken, zou de weg Gieten-Klinkmolenbrug niet tot stand zijn 
gekomen. Waren dat ook wegen, waarop men onder ’t rijden bijna niet met elkander spreken 
kon, waar de tolgaarder altoos in den wagen gluurde om te zien of er ook een kind meer in zat 

                                                                                                                                                         



dan opgegeven werd, of het aantal aardappel- of korenzakken ook een meer was dan er 
gezegd werd en terstond met een proces-verbaal dreigde als ’t niet al te juist was. En wat vaak 
stond de tolgaarder op den uitkijk om te zien of een in het veld rijdende boer ook den omweg 
maakte met den bedoeling om den tol ‘om te rijden’. O, die scherpe kunstwegen en die lastige 
tolgaarder. 
De oude P. Huiting, de eerste tolgaarder te Gieten, was jarenlang opzichter van den weg 
Gieten-Klinkmolenbrug, en dat op een salaris van een paar honderd gulden in ’t jaar.  En als 
Piet bij de gemeentebesturen kwam met zijne orders van zooveel kubieke meter grint  voor 1 
november en met zooveel voor een extra ‘storting’, dan hadden deze zich  daar maar naar te 
richten, dan moest dat grint er maar komen. Waren de keien uit het veld aangevoerd en nog 
niet geklopt, dan liet Piet door zijn zonen kloppen tegen f. 1 à f. 1,20 per kubieke meter.  (….) 
’t Heeft lang geduurd voor het volk zich goed met den kunstweg heeft kunnen vereenigen.’ 
                                         
Deze wegverharding voldeed niet meer vooral  toen gemotoriseerd verkeer in opkomst was en 
de rubber band zijn intrede deed. 
 
1 De serie ‘Brood voor keien’ staat  in Zwerfsteen/Turfschip 1/2011;  3/2011; 4/2011, 1/2012 en 2/2012. 
1 Lodewijk en de Landdrost van Drenthe, Peter Hofstede. (inenomassen.nl) 
1 Nieuwsblad v.d. Stad en district Roermond, 6 juli 1935: Zwerftocht door Drente. 
1 Purmerender Courant, 26/12/1869.  
1 dossier Kunstweg Gieten-Klinkmolenbrug – archief gemeente Borger-Odoorn 
1 Verhalend Verleden. Een bundel historische schetsen uit Borger-Odoorn. Artikel: Een 
   eentonige  weg over ’t barre veld door A.G.Liewes. 
1 Harm Tiesing: Uit en Over Drenthe op 18 maart 1922 in het PDAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         



Hoofdstuk 7 Verharding in en rond het huis. 
A.G.Liewes 
 
De keien werden gebruikt voor versteviging, fundering  en verharding in en rond het huis.  
Van oudsher maakte men al gebruik van de hier aanwezige keien. Duidelijk is aan de 
fundamenten van enkele kerken (o.a Borger, Odoorn en Emmen) te zien dat ze bestaan uit 
grote keien.  
Hoe keien gebruikt werden bij het bouwen van een huis in 17de eeuw  wordt beschreven in  
‘Het oude Huis te Drouwen’ door  H. Tiesing1: 
 ‘Kort na de intrede van het jaar 1657 werden de werkzaamheden met vernieuwden ijver 
voortgezet. Het eerste was daartoe noodig het zoeken van keisteenen in het heideveld ten 
oosten van Drouwen. Wel vindt men aan de grenzen van de korenesch hier en daar 
waardelooze hoopjes keien, doch de zwaarste keien werden van tijd tot tijd weggenomen om 
als scheidingssteenen tusschen de korenakkers te worden geplaatst, of om bij herstel van 
muurwerk om huizen en schuren te worden gebruikt. Maar hier had men behoefte aan twaalf 
groote keisteenen, waaraan minstens een vlakke zijde, te plaatsen onder de zes zware 
gebindten die ieder twee stijlen moesten hebben. Zeer platte steen als bijvoorbeeld voor eene 
deur goed bruikbaar waren, zouden voor dit werk niet geschikt zijn, wijl zij voor verzakking 
gevaar zouden leveren. Men zocht behoorlijk ronde keien ter zwaarte van 300 tot 400 halve 
kilo’s. Zoodra deze waren bijeengebracht, kwam de timmerman Derks van Borger om de 
nodige meetingen te verrichten en deze keien alle op gelijke waterpashoogte te plaatsen, daar, 
waar de stijlen zouden staan.  (….) ‘ 
De zware eiken balken werden door ‘de geheele boerschap van Drouwen en Borger, die door 
het boerhooren waren bijeengeroepen, op de keisteenen geplaatst’.                                      
                                          
Het maken van welputten wordt weergegeven uit de herinnering van Tiesing1 in ’Uit en Over 
Drenthe’. De Stokersput, een welput te Drouwen  was omstreeks  1840/50 ingestort. 
Tiesing vertelt hoe die hersteld werd: 
‘Niet alleen de hele boerschap van Drouwen zou daartoe in staat zijn, zoodat ook die van 
Bronger en Buinen werden te hulp geroepen. Er werd ‘een kring’ gemaakt, juister gezegd: 
een cirkel getrokken, welke was overal ongeveer  tien meter van den put af. Een tweede cirkel 
was ruim 8 m. van den put verwijderd, waar weer aarde tot gelijke diepte werd uitgeworpen. 
Een derde, vierde en misschien en vijfde cirkel werd telkens kleiner. Bij elke nieuwe 
verdieping werd een rand van een halven meter gemaakt, waar de grond werd gelegd, die dan 
telkens hooger werd gebracht. Een der Stokers kinderen, die het werk gezien had, deelde ons 
later mede, dat de woonkeuken in het huis verduisterd was door den grooten hoop aarde voor 
hunne ramen, en dat de zijdeur van het huis afgesloten was. Zooals de aarde, werden ook alle 
keisteenen naar boven gebracht en op de cirkelranden gelegd of elders op een hoop 
geworpen. Nadat de put van ingevallen steenen en modder bevrijd was, begon de 
wederopbouw, die veel sneller ging dan het graafwerk. De holten tusschen de keien werden 
gevuld met mos, in de dennenbosschen geplukt, dat ook het verschuiven der steenen zou 
tegengaan. Telkens, wanneer weer een halven meter opgebouwd was, werd de putmuur van 
den buitenkant met aarde aangevuld. Zoo hadden 40 à 50 mannen in drie dagen de diepen 
Stokersput herbouwd.’ 
H. Tiesing dichte daarover in hetzelfde artikel: 
‘En mensken ziet, ’t was donkeraovend 
De put was klaar en ’t volk oet de nood. 
Dat zaomen ’t waoter hier mus haolen, 
En ’t ongerief was biester groot. 

                                                                                                                                                         



Doch, ’t duurd’ gelukkig maor twee doagen 
Pak an. Doe was ’t jao schielenk klaor 
Met veul volk kun j’n gat losjaogen. 
Eendracht maakt macht – da’s hier ook woar.’ 
 
In sommige dier oude putten groeiden soms de varens tusschen de keisteenen op. Deze groei 
bedierf het water niet. Varens, werden vroeger voor de gezondheid gebruikt. Bij gebrek aan 
veren werden de hoofdkussens op het bed wel met varensblad gevuld’ 
 
Dat keien als afrastering werden  gebruikt blijkt uit het volgende bericht1 uit Exloo: 
‘Te Exloo, met veel keisteenen, heeft men daarvan behalve door het leggen van keienstraten 
ook nog op zeer bijzondere wijze gebruik weten te maken. Bij den westelijken uitgang was een 
hoogen aarden wal, tot wering van de dagelijks voorbijtrekkende schapenkudde, van het 
korengewas. Bij het schijnen der zomerzon was het misschien moeilijk dien aarden wal in 
stand te houden en heeft men daar, in heel ouden tijden, een wal van keisteenen gebouwd, 
toen nog eenig in Drenthe, waarvan wij te Schoonloo een kleine navolging zagen. Ook elders 
aan den korenes te Exloo werden zulke keienwallen gebouwd, van soms meer dan 200 meters 
lengte.’ Lesturgeon wist ook van een huis te Exloo van keisteenen opgebouwd, te spreken, en 
wij vernamen naderhand waar het huis heeft gestaan. Een heel oude kelder opgebouwd,  
bestaat er te Exloo nog.’ 
 
Ook buiten de grenzen van Drenthe werd informatie verstrekt over de Drentse keien. 
De Schager Courant van 26 mei 1888 meldt: 
‘Men schrijft uit oostelijk Drente:  
Daar de opbrengsten van den landbouw welke alhier de voornaamste bron van 
volksbestaan is in onze eeuw alhier allengs  minder aan de behoeften konden voldoen 
heeft men zijne toevlucht tot andere bronnen van verdiensten moeten nemen Op de 
zandgronden was het de keisteenen-industrie welke in die tekorten voorzien kon. 
Gedurende bijna eene halve eeuw is er zeer veel gebruik gemaakt van het delven en 
uitvoeren van keisteenen die in alle marken waar de Hondsrug ligt overvloedig 
aanwezig zijn. De keisteenen-uitvoer hield met de toeneming van kanalen langen tijd 
gelijken tred. Zoodra een kanaal naar een dorp werd aangelegd en er het dagelijksch 
verkeer scheen te zullen toenemen was de handel in keisteenen de eerste welke er 
geopend werd. Zoo groot was het gebruik dat er van het uitvoeren van keisteenen  het 
spreekwoord woord of volkgezegde ontstond 'Men maakt van steenen brooden’. Voor 
duizenden guldens is hier allengs uitgevoerd en nog in den tegenwoordigen tijd is de 
keien-industrie zoo geanimeerd dat te Buinen ten vorige jare nog ruim duizend gulden 
voor de keien uit een perceel heideveld werd besteed waarna de koopers deze keien nog 
moet laten opdelven en aan het kanaal brengen. Doch niet alleen als handelsartikel ook 
in andere opzichten heeft men hier de keien tot vele practische doeleinden aangewend.  
Zoo zijn te Eeksloo groote omheiningen in het land gebouwd welke thans nog 
onaangetast zijn terwijl een geheel van keien opgebouwd huis voor eenige jaren door 
een van metselsteen opgetrokken huis is vervangen. In oude Drentsche huizen zijn alle 
stijlen van het gebintwerk op zware keien gebouwd; op de esschen zijn de 
scheidingsteekenen der belendende  akkers door vaststaande keien aangeduid en ook in 
de heidevelden staan zware keien opgericht die de scheidingsteekenen of limieten 

                                                                                                                                                         



uitmaken. Omtrent een paar dezer steenen verhaalt men de volgende sage: Er was 
tusschen de eigenaren van twee marken geschil ontstaan welke van de veelvuldig in het 
veld liggende keien de juiste waren. Twee mannen Warner en Peter zwoeren op straffe 
des hemels dat zij de rechte steenen zouden  aanwijzen.  Om echter hun eigen heideveld 
te vergrooten wezen zij valsche steenen aan en drie dagen later werden zij met 
volslagen doodheid gestraft.  Men wil dat de namen doove Warner en doove Peter die 
twee scheidsteenen in het Zuiderveld dragen aan deze volkssage ontleend.’ 
 
Middel tegen armoede en voor werkverschaffing om werkloosheid tegen te gaan. 
In verschillende gemeenten waren armenwerkhuizen opgericht. De bewoners werden  aan het 
keienkloppen gezet.  De geklopte keien werden dan  verkocht om er o.a. verharde wegen van 
aan te leggen. Hieronder een zestal voorbeelden1 dat vanuit Gasselternijveen keien besteld 
werden door een armbestuur. 
Op donderdag 19 januari 1882 werd een schip vol klopkeien geladen voor de 
werkverschaffing van Ommelanderwijk door schipper Douk. Voorwaarde: ‘de schipper moet 
zijn schip zelf lossen.’ 
Op 28 juli 1884 kocht het burgerlijke armbestuur  van Midwolda 200 last klopkeien,  af te 
leveren ‘vóór de wal, in de kruiwagen op de plaats bij het werkhuis.  
Op 10 augustus 1885 bestelde het armbestuur te Nieuwolda ‘175 last beste klopkeien, per last 
2000 kilo, te leveren in de kruiwagen op de plank bij het werkhuis, aldaar’. Eveneens ging er 
die dag 50 last klopkeien naar het armbestuur van Winsum. 
Op 25 augustus 1886 voer een schip vanuit Gasselternijveen met 50 last klopkeien in opdracht 
van het burgerlijk armbestuur te Kantens naar deze plaats om het af te leveren ‘op de plaats 
bij het werkhuis’. 
Op 4 april 1887 kocht het armbestuur te Uithuizen veldkeien niet kleiner dan 8 cm. ‘levering 
franco op de wal te Uithuizen”. 
 
Over het Armenwerkhuis (huidige Hunebedcentrum) van Borger schreef Tiesing:1 
‘Daar deze inrichting een armenwerkhuis was, in onderscheiding van de armenhuizen in 
sommige anderen gemeenten, werd er door bejaarde gealimenteerden die nog eenig werk 
verrichten konden, ook gewerkt, b.v. op het bouwland, in den hooitijd, terwijl in de 
wintermaanden veel keisteenen  geklopt werden, waarvan het product, de grind, aan de 
gemeente werd geleverd die veel grind noodig had voor jaarlijksch onderhoud van den 
kunstweg Gieten-Klinkmolenbrug die door deze gemeente liep.’ 
 
In een causerie van Harm Tiesing in het Parkhotel te Assen op vrijdag 5 juni 1925, 
uitgesproken  voor een groep mensen die werkzaam waren in de armenzorg,  deelde hij mee: 
‘Ons armenwerkhuis had soms te veel personeel om allen in het landbouwbedrijf aan het  
werk te stellen. Dan werd andere arbeid gezocht en vroeger meer dan nu wel gevonden.  
De Drentsche Hondsrugstreken waren vroeger ruim van keisteenen voorzien. De keisteen  
delverij en het kloppen tot grind of mac-adam heeft langen tijd in de winterbehoeften van  
menig arbeidersgezin voorzien. De hoeveelheid keisteenen in den grond was zeer  
ongelijkmatig. Waar die gering was, zou een gewoon arbeider niet gaan staan werken, omdat  
hij er te weinig verdienen zou. Voor de gealimenteerden in het werkhuis was dit anders. De  
armenvader ging bij een eigenaar van woest heideveld vragen of zijne mannen diens grond  
mochten omgraven en er de keisteenen uithalen ten behoeve van de inrichting. En als dan de  
armenvader beloofde dat zijne oude mannen het veld vlak zouden maken bij de bewerking,  
dan werd de vergunning niet geweigerd. Zoo kregen de oude mannen werk. Zij werden niet  

                                                                                                                                                         



behandeld als de Israëlieten in Egypte, waar men met de zweep er op zat. De keitjes moesten  
schoon uit den grond gehaald, en het veld moest vlak en effen worden. Oude vrouwen die als  
onhandigen geen spinnen of naaien geleerd hadden, moesten die keien kloppen. Zij werden in  
den winter en het voorjaar dik in de kleeren gestoken en moesten in de open lucht werken.  
Was het middag- en avonduur aangebroken, dan stond de armenvader JANSEN even buiten de 
deur en floot eenmaal hard op den vinger. Maar als 't ruim elf uur of half twaalf was, zaten  
Roel en Riks al gedurig te luisteren en durfden bijna geen steen een hamerklap te geven,  
omdat zij vreesden de fluit van den armenvoogd niet te hooren. Andere oude vrouwen, die  
spinnen konden, bleven thuis en verdienden per dag 8 tot 12 cents met wol of vlas tot garen te  
spinnen voor ingezetenen, die dit werk in het werkhuis brachten.‘ 
 
In vele gemeenten waren commissies van werkverschaffing opgericht. Het doel was om 
mensen die werkloos waren geraakt aan het werk te zetten.  De geklopte keien werden door de 
gemeente gekocht en diende als onderhoud voor de wegen. Van de opbrengst kregen de 
werklozen een vergoeding voor het kloppen van de keien.  
 
Een viertal berichten maken duidelijk dat keien voor dit doel ingezet werden:  
‘Borger1, 22 october 1891. 
Door de alhier bestaande vereniging voor werkverschaffing is een perceel heideveld 
aangekocht van de heer G. Nijenhuis te Bronneger, met het doel daaruit keien te laten delven. 
Door een tiental arbeiders wordt daarop dagelijks gearbeid. Met het toezicht op deze 
werkzaamheden is belast de heer R. Strijker, armenvoogd in het werkhuis, alhier.’ 
 
‘Borger1, 24 nov. 1891. 
Door hh. kerkvoogden alhier is aan de vereniging voor werkverschaffing het recht gegund om 
op een perceeltje heideveld keien te laten delven. Daar de vraag naar werk bij de commissie 
groot is, hebben eenige grondeigenaren te Bronneger dit goede voorbeeld gevolgd, door ook 
op hun veld gratis keien te laten delven door arbeiders, die door genoemde vereniging aan 
het werk gesteld zijn. Er zijn thans ongeveer twintig arbeiders aan den arbeid, die reeds 
vierhonderdduizend halven kilo’s keien gedolven hebben. Een groot deel daarvan is door 
landbouwers kosteloos uit het veld vervoerd naar eene geschikte plaats nabij het 
armenwerkhuis, waar de steenen in dezen winter geklopt zullen worden.’ 
 
‘Borger1, 24 nov. 1892. Daar de werkverschaffing in het vorige jaar alhier veel armoede 
gelenigd en dus goed gewerkt heeft, dacht men ook in dezen winter weer op gelijke wijze voort 
te gaan. Het bekomen der keisteenen daartoe was echter een groot bezwaar. Toch heeft de 
commissie voor werkverschaffing hare taak toch kunnen hervatten, waartoe zij in staat is 
gesteld door den heer F. Dilling te Drouwen, die een paar akkers gratis heeft afgestaan, ten 
einde daaruit de keien te laten delven, waarmede door vele arbeiders voor rekening van de 
commissie een begin is gemaakt.’ 
 
‘Borger1, 13 april. De grind, ter hoeveelheid van ongeveer 200 stère, gelegen nabij het 
armenwerkhuis en toebehorende aan de commissie van werkverschaffing waarvan  de vorige 
week de verkoop is beproefd, is thans verkocht aan de heer S. Polak te Schoonoord  tegen 
f 3,20 per stère.’ 
 
In Gorinchem werden de lezers ook op de hoogte gebracht van het wel en wee van de 
keienhandel in de gemeente Borger1:   
‘Industrie en armenzorg. 

                                                                                                                                                         



In de gemeente Borger kreeg sedert de aanleg van een kanaal naar Buinen, dat voor een 
tiental jaren tot stand kwam, de keisteenindustrie allengs grooteren omvang. Behalve dat zich 
te Buinen een vijftal keienhandelaars vestigden, ontstond ook eene vereeniging voor 
werkverschaffing te Borger, die keien liet delven en kloppen. Tengevolge van een en ander 
verkregen eenige honderden arbeiders daardoor werk, vooral in de wintermaanden. De 
armenzorg werd daardoor zeer verlicht, en zelfs uit naburige gemeenten kwamen zich aldaar 
vele arbeidersgezinnen vestigen. In 1894 kwam er eene algemeene malaise in de keihandel. 
Te Buinen werden geen keien meer gedolven, te Borger had de Vereeniging voor 
Werkverschaffing een groote voorraad grind, die niet zonder schade te verkoopen was. Het 
verschaffen van werk werd aanzienlijk ingekrompen en stond te Buinen geheel stil, zeer tot 
schade van tal van gezinnen, die daardoor broodeloos werden. Thans zijn de vooruitzichten 
in den keienhandel beter. Klopkeien werden gedurig en tegen hoogeren prijs te koop 
gevraagd, te Buinen zijn de opslagplaatsen aan het kanaal geheel ledig, zoodat alle voorraad 
verkocht en afgeleverd is, en het vooruitzicht bestaat, dat er in de eerstvolgende winter weer 
werk is te bekomen in het ‘steenenveld’,  waar nog duizenden en duizenden lasten in den 
schoot der aarde verborgen zijn, en bij matige prijs een waarde vertegenwoordigen, die per 
h.a. hooger is dan de waarde van het beste bouwland. Voor de vermindering van den 
armenzorg is de langzaam terugkerende verbetering in de keien-industrie van groot belang.’ 
 
Aan het eind van de 19de eeuw komt er weerstand tegen het keienkloppen. Het Nieuws van 
den Dag van 8-1-1897 schrijft dat in de provincie Groningen een Provinciale Bond voor 
werkverschaffing zal worden opgericht. De armenbesturen zullen dan samenwerken om 
gezamenlijk een vuist te kunnen maken tegen keienhandelaren, die hoge prijzen vragen voor 
de keien. Werklozen werden tot dan geplaatst in gemeentelijke keienklopperijen. Hiervoor zal 
een provinciale instelling komen. Bovendien is de aftrek van keislag niet groot meer daar van 
jaar tot jaar het dekken van wegen met quenastslag (stenen die uit een steengroeve uit 
gelijknamige Belgische gemeente komen) gebeurt. 
 
Het Nieuwe Rott. Courant meldt op 8-10-1924 over het feit dat het keienkloppen als 
werkverschaffing minder geschikt is: 
 ‘De minister van binnenlandsche zaken en landbouw heeft bekend gemaakt, dat bij het 
kloppen van keien als werkverschaffing voor valide arbeiders een minder geschikten vorm 
van hulp acht, waarom den gemeentebesturen in overweging wordt gegeven, slechts in 
uiterste noodzaak voor valide arbeiders dit middel aan te grijpen. Indien niettemin een 
gemeentebestuur meent in werkverschaffing keien te moeten laten kloppen, dan verdien het, 
naar het oordeel van den minister aanbeveling, dat daartoe niet wordt overgegaan dan nadat 
met het departement van binnenlandsche zaken daarover overleg is gepleegd. 
Dit afwijkend standpunt door den minister ten opzichte van het keienkloppen ingenomen 
geldt, naar deze meedeelt, in sterkere mate bij keien kloppen, hetwelk zou geschieden 
uitsluitend voor het geval de arbeiders door de vorst niet kunnen werken. 
 
Ook Harm Tiesing1 kaart dit probleem aan:  
‘In 1919 klopten werkloze fabrieksarbeiders bij het gemeentebestuur van Borger aan om 
steun, hetzij door bedeeling of werkverschaffing. (….)  Men zette hen aan het keien kloppen, 
maar wat zij hierbij verrichten was van zoo weinig betekenis, dat een en andere 
steunverleening beter zou zijn. Later gaf de bond voor werkloosheidsverzekering een 
uitkeering, waarvoor zij geen,  voor hen zoo ongepasten arbeid behoefden te verrichten.’ 
 

                                                                                                                                                         



Het delven van keien was zo lucratief1 dat men er niet voor terugdeinsde  op een akker van 
iemand anders de keien uit de grond te halen. 
‘Rechtszaken.  
De zaak, tegen Thie O. te Klijndijk, diefstal van veldkeien, is reeds vroeger behandeld. Deze 
beweerde toen, dat hij, indien hij niet op een perceel van Roelof Hadders keien had gedolven, 
maar op en ander perceel, hij zich vergist had. Van Roelof Hadders had hij permissie.’ 
Volgens de getuige Harmen Schippers, onbezoldigd rijksveldwachter, wou beklaagde, toen hij 
aan het keiendelven was en hem zag aankomen, op de vlucht gaan, terwijl Roelof Hadders 
verklaart aan Thie O. geen permissie te hebben gegeven. 
Het O.M. blijft bij het vroeger genomen requisitoir tot veroordeling van beklaagde tot f. 1,00 
of 1 dag hechtenis.’ 
 
1 De serie ‘Brood voor keien’ staat  in Zwerfsteen/Turfschip 1/2011;  3/2011; 4/2011, 1/2012, 2/2012 en 3/2012. 
1 PDAC (prov. Drentsche en Asser Courant)  28 febr. 1910 
1 Harm Tiesing: Uit en over Drenthe. 21 mei 1921. (pag. 207). Uitgave: Stichting Harm Tiesing (2003) 
1 Harm Tiesing: Uit en Over Drenthe  17 dec. 1921 
1 Administratie Steen-en Houthandel Adams. Met dank aan de Hist. Ver. Gasselte, met name de heer Dussel.  
1 Nieuwe Drentse Almanak 1935 H. Tiesing armenzorg. 61-65 
1 PDAC 24 oct.1891 
1 PDAC 27 nov.1891  
1 PDAC 26 nov.1892  
1 PDAC 15 april1893  
1 Nieuwe Gorinchemsche Courant. 25/08/1895. 
1 (Vragen van den Dag  april 1922. pag. 289) 
1 PDAC van 30 dec.1895, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         



 
 
Hoofddstuk 8 STEENMENNERS.  
 

Door H. Tiesing 

Onder steenen verstaat men hier de keisteenen die in de grond gevonden en dan uitgegraven wor-  
den, onder mennen het vervoer met een wagen waarvoor een of twee paarden gespannen.  
Steenmennen wil dus zooveel zeggen als het vervoeren van keisteenen van af de plaats waar zij 
uit den grond gegraven werden tot eene plaats die met een kanaal verbonden was, zoodat de 
keien, hetzij in den vorm van geklopte keien als grint of in hun volledige vorm naar elders 
vervoerd werden.  
Vooral de provincie Groningen trok vroeger veel grint om daarmede de toegangswegen naar de  
groote boerenhuizen die als kleigrond in den natte winter vaak moeilijk begaanbaar waren te 
bedekken, en ook als klopkeien voor de werkverschaffingen in den winter. De keisteenen werden 
naar vier plaatsen in oostelijk Drenthe naar het kanaal gebracht. Te Spijkerboor gemeente Anl.oo 
was de verzamelplaats van keien uit de omstreken van Annen, te Gasseltemijveen die voor keien 
uit het Gasselter- en Drouwenerveld, te Buinen die voor de keien uit het veld en uit het korenveld 
aldaar en te Klijndijk voor steenen uit de gemeente Odoorn  
Het delven en vervoeren van keisteenen was een werk waarvan de opbrengsten dienden tot 
aanvulling voor de tekorten van het landbouwbedrijf als bestaansmiddel, en die op verschillende 
diepte in den grond lagen. Te Drouwen lagen zij op een gedeelte van het veld zoo ondiep in de 
heide dat men er nauwelijks heideplaggen afsteken kon, op andere plekken ½  tot ¾  Meter diep 
onder den beganen grond. De eerste hadden zoveel poriën dat zij lichter waren dan de andere die 
meer door aarde bedekt waren. Dit was vrij zeker het gevolg van eene hevige werking van het 
water in den praehistorischen tijd toen al de venen met water bedekt waren en ook ter westzijde 
van den Hondsrug veel water stond. Het losse zand was toen weggespoeld en de keien bleven 
liggen, aan de weersgesteldheid blootgesteld, waardoor zij zoveel poriën kregen. Dat was dus een 
verweeringsverschijnsel.  
Dieper in den grond lagen de meer gave steenen, waaronder ook de gelen die bij het kloppen tot  
zand konden worden vergruisd. Dat waren in den praehistorischen tijd harde zandbrokken 
geweest  die in stroomend water met aangespoeld zand waren vergroot en dus aangegroeid 
waren, zooals de volksmeening was dat alle keisteenen waren gegroeid. Verreweg de grootste 
hoeveelheid zijn uit de rotsen van Skandinavië losgescheurde brokken, door het drijfijs in tijden 
lang te voren dat er menschen op aarde leefden, naar hier overgebracht.  
De dorpen Annen, Gasselte, Drouwen, Buinen, Exloo hadden hunne steenmenners die in den 
vrijen tijd als er geen landbouwwerk was te verrichten de producten uit den bodem vervoerden 
om, naar de volksuitspraak, den mond open te kunnen houden, juister gezegd: om brood te 
kunnen koopen.  
De paarden waren veelal oude bijna afgedankte knollen die den keisteenwagen voorttrokken, die 
in  het eene jaar nog hijgden onder den last en in het eerstvolgende jaar "den koekoek" niet meer 
hoorden, en dus dood zouden zijn. Zo'n paard trok over zandwegen een keienvrachtje dat men 
duizend pond of 500 K.G. noemde, zijnde 3 H.L. Met twee paarden vervoerde men 750 K.G. of 5 
H.L. keisteenen. Te Gasselternijveen werd betaald een gulden, soms ook wat meer of minder, per 
1.000 en f 1,50 per 1.500 pond.  
Men groef de keisteenen uit den grond overal waar zij te vinden waren. Het vlakke veld werd te  
Drouwen omgewoeld en bleef dan zeer onegaal "in hulten en bulten" liggen. 
 
 Twintig jaar later, toen er niet genoeg keisteenen waren overgebleven om nog een dagloon te 
maken, werd het veld omgeploegd, met kunstmest bemest en levert nu heerlijk graan, 
aardappelen, suikerbieten en weiland en er is geen boer meer zoo arm dat hij nog steenmennen 
zou als er nog steenen waren. Te Gasselternijveen zijn de plekken die vroeger als opslagplaatsen 

                                                                                                                                                         



voor keisteenen gebruikt werden, bebouwd met prachtige burgerhuizen. De keisteenenkoopers 
Adams, Wiebe Bakker en Huges zijn reeds lang overleden en de vroeger aldaar bloeiende handel 
in bouwmaterialen is er verdwenen.  
Te Buinen kwam de keisteenen op toen die te Gasseltemijveen niet meer bestond wegens gebrek  
aan aanvoer. De steenen zijn geen geld meer waard omdat niemand ze nog koopen zou. Toch 
was deze werkzaamheid een merkwaardig historisch tijdperk te noemen, naardien het de 
behoeftige landbouwers in eene tijd van malaise daardoor geholpen heeft. Veen en keisteenen 
hebben in Drenthe hun tijd gehad.  

 
 

 
Stenen opladen 

 
Steenbulten in het veld. 
 
 

                                                                                                                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         


