
‘Geluk’ is het thema van de ‘Dag van de Groninger 
Geschiedenis’ op 14 oktober. Niet verwonderlijk, want 
vaak berust het vinden van een bijzondere historische 
vondst op een gelukkig toeval. Zo ook in Loppersum, 
waar nog niet zo lang geleden een behoorlijk aantal 
gouden munten werd gevonden. De Lopster goudschat is 
één van de zeven muntschatten die op 14 oktober in de 
Groninger Archieven worden tentoongesteld.
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.
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Het geluk van Loppersum

De Lopster muntschat
In 2016 stond het centrum van Loppersum op z’n 
kop, want voor herinrichtingswerkzaamheden en 
verbetering van de riolering moest diep gegraven 
worden. Omdat de geschiedenis van Loppersum erg 
ver teruggaat – het dorp ligt op een samenvoeging 
van wierden die vanaf ca. 200 voor Christus al 
bewoond waren – moest er verplicht archeologisch 
onderzoek plaatsvinden om bodemvondsten veilig 
te stellen en meer van de bewoningsgeschiedenis 
te kunnen achterhalen. Waar de Hoge- en Lage-
straat met de Burgemeester van der Munnikstraat 
samenkomen was het geluk met de onderzoekers. 
Zoals archeoloog Sierd Jan Tuinstra in de Lop-
ster Kroniek schreef: “In wat op het eerste gezicht 
een laagje puin was, behorende tot een gesloopt 
keldertje, kwam tijdens de standaardcontrole met 
de metaaldetector wel een heel mooi toontje uit 
de detector.” Enthousiast zochten ze verder, wat 
resulteerde in een muntschat van 48 gouden munten 
uit de periode 1501 tot 1592, en een zogenaamde 
Tudorpenning. Het lijkt erop dat het een verzame-
ling heiligenmunten is geweest, die na 1592 in de 
kelder werd verstopt toen er, tijdens de Tachtigjarige 
oorlog, zwaar gevochten en geplunderd werd in 
deze regionen. De kelder lag op de locatie van 
de – eveneens verdwenen – rentenierswoning van 
‘Harddraver’ Glas, herenboer in het begin van de 
twintigste eeuw .

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar eemsdelta@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app.
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

Harddraver Glas
Harmen Klaassen Glas Jzn (1861 – 1946) stamde 
uit een welvarend boerengeslacht. Zijn passie lag 
bij de paarden. Niet de boerentrekpaarden maar, 
zoals zijn bijnaam al aangeeft, bij drafpaarden. 
Hij was een zeer verdienstelijk paardenfokker. Om 
zijn paarden te kunnen trainen, kocht Glas een 
paar hectare grond in Harendermolen voor een 
trainingsbaan, waar mogelijk ook kleine harddrave-
rijen werden gehouden. Zijn paarden kwamen uit 
op drafbanen hier in het noorden zoals Groningen, 
Leeuwarden en Heerenveen, maar ook elders in het 
land zoals op Duindigt in Wassenaar, Woestduin 
bij Bloemendaal en in Bussum en andere plaatsen. 
Rond 1900 zal het vervoer van zulke gevoelige en 
dure paarden beslist niet gemakkelijk geweest zijn. 
Ongetwijfeld zal Glas niet alleen het prijzengeld ge-
incasseerd hebben, maar ook regelmatig zijn geluk 
hebben beproefd in het bijbehorende gokcircuit.
Het huis van Glas is inmiddels al lang verdwenen. 
Het stond waar nu de Burgemeester van de Mun-
nikstraat op de Hogestraat uitkomt.

Meer vondsten
In dit deel van Loppersum is nog meer gevonden. In 
2011 zag Lopster Piet Waijer tijdens werkzaamhe-
den aan de Molenweg in een hoop puin twee beton-
nen palen liggen. Hij herkende ze als de dampalen 

die aan het begin van ‘Glas zien voart’ hadden 
gestaan, de oprijlaan van ‘Harddraver’ Glas. De 
palen zijn halverwege de twintigste eeuw bij de 
aanleg van de Burgemeester van der Munnikstraat 
onder de grond beland. Maar na deze vondst zijn 
ze opgeknapt en eind 2012 offi cieel door wethou-
der Pier Prins aan het eind van deze straat bij de 
Molenweg geplaatst. 

De familie Glas lijkt bij werkzaamheden elke keer 
nieuwe geheimen prijs te geven. In 2015 kwam ie-
mand op de proppen met een gevelsteen  uit 1775, 
die hij rond 1970 had gevonden, toen de bestrating 
aan de Middenweg werd vernieuwd. Deze steen 
kan afkomstig zijn van boerderij Zuidven die daar 
destijds stond. Ook deze boerderij was toen eigen-
dom van de familie Glas. De Historische Vereniging 
verricht onderzoek om daar zekerheid over te 
krijgen.

Van alle vondsten spant de muntvondst van 2016 
toch wel de kroon: toen kon Loppersum zijn geluk 
niet op!

Meer informatie is te vinden in de speciale uitgave van 
de Lopster Kroniek, mei 2017 en op
www.hvloppersum.nl

Informatie over (het programma van) de Dag van de 
Groninger Geschiedenis: 
www.dagvandegroningergeschiedenis.nl 

Harmen Klaassen ‘Harddraver’ Glas (met wandelstok, 
links) op ‘Glas zien voart’, de oprijlaan naar zijn wo-
ning, 1929. De dampalen werden in 2011 teruggevon-
den en staan nu weer op ongeveer dezelfde plek. 
Foto: Historische Vereniging Loppersum


