
Soms kunnen interpretaties van historische gegevens te 
mooi zijn. Soms kunnen inzichten in de loop der ge-
beurtenissen veranderen. Dat is ook het geval bij de 
vindplaats van de Lopster muntschat. Gevonden in 2016 
op de plek waar het huis van Harddraver Glas gestaan 
heeft, was het verhaal.  Maar dat verhaal klopte niet.
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.
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Het geluk van Loppersum
kreeg een staartje

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

  Metaaldetectoramateur Aldwin Wals, die Metaaldetectoramateur Aldwin Wals, die 
de Lopster goudschat vond, aan het werk 
in een bouwvoor in de Hogestraat van 
Loppersum. – Foto: Historische Vereniging 
Loppersum

  De vindplaats vanuit de lucht gezien, toen De vindplaats vanuit de lucht gezien, toen 
er nog bebouwing stond. Het grote pand is 
café De Lopster Kroon, rechts daarnaast het 
huis van Steenhuis en geheel rechts het huis 
van ‘Harddraver’ Glas. – Foto: Historische 
Vereniging LoppersumVereniging Loppersum

Tja, hoe zou het gegaan kunnen zijn? Archeologen 
onderzoeken een laagje puin waar een keldertje 
onder blijkt te liggen en gaan met de metaaldetector 
aan de slag. De spanning stijgt. En dan opeens 
komt er, zoals Sierd Jan Tuinstra zegt, ‘wel een heel 
mooi toontje uit de detector’. Enthousiast zoeken zij 
verder, wat resulteert in een vondst van 48 gouden 
munten. Iedereen is verbaasd en opgewonden en 
misschien roept er één ‘Die Harddraver Glas, altijd 
aan het gokken met paarden, terwijl ie bovenop 
een goudschat zat.’
Hoe het ook zij, de naam Harddraver Glas bleef 
aan de schat kleven het verhaal ging een eigen 
leven leiden. Weldra kwam Glas in alle documenten 
voor die met de schat te maken hebben. Het verhaal 
kwam in de kranten en de Lopster Kroniek stond er 
bol van.

Reacties
De Lopster Kroniek wordt goed gelezen. De één 
denkt: ‘Mooi verhaal,’ maar de ander denkt: ‘Hm, 

De Lopster Kroniek komt uit op 8 december 
2017 en is te koop op de Kerstmarkt in Lopper-
sum op 8 en 9 december. Bestellen is ook mo-
gelijk via info@hvloppersum.nl.

klopt dat wel?’ Tjaard Wals las de stukken en wist 
zeker dat het niet juist was. ‘Daar woonde Glas 
niet, die woonde ernaast, waar nu mode- en stoffer-
ingsbedrijf Van Weerden zijn zaak heeft. Hier stond 
het huis van weduwe J.H. Steenhuis, waar mijn oom 
en tante zelf ook nog hebben gewoond. Dat huis is 
afgebroken om plaats te maken voor de  aansluiting 
van de Burgemeester Van der Munnikstraat op de 
Hoge- en Lagestraat“. Wals vindt het belangrijk dat 
de juiste vindplaats wordt gehanteerd en vertelt de 
Historische Vereniging dat er een vergissing in het 
spel is, en wat de correcte locatie van de vondst is. 

Weer fout
En dan verschijnt in oktober een stuk in deze krant 
(van mijn hand, EWH) waarin de schat alwéér aan 
harddraver Glas wordt gekoppeld, want dit stuk 
was gebaseerd op de Lopster Kroniek. Dat wordt 
de heer Wals te machtig en hij mailt de schrijfster 
dat dit niet klopt. Het balletje gaat aan het rollen en 
iedereen duikt de archieven in.  

Waarheidsvinding
Er blijkt een video op YouTube te zijn (‘Broescursus 
schatgraven’) waarop neef Aldwin Wals, de vinder 
van de munten, op het kruispunt van Hogestraat, La-
gestraat en de Burgemeester Van der Munnikstraat 
de vindplaats aanwijst. Het is de plek waar het huis 
van J.H. Steenhuis moest wijken voor de nieuwe 
zijstraat. Nu is het wel heel duidelijk: Harddraver 
Glas en zijn woonhuis hadden helemaal niets met 
de vindplaats van de muntschat te maken. De munt-
en lagen onder het huis aan de Lagestraat waar 
eens weduwe Steenhuis en als laatsten de heer en 
mevrouw Wals gewoond hebben.

Extraatje
Ook Tjaart Glas heeft zich beijverd om na te gaan 
hoe het nu werkelijk zit en is op zoek gegaan naar 
de geschiedenis van beide panden. Zijn bevinding-
en zijn samengevat in het verslag van een geschie-
denis die teruggaat tot het begin van de negen-
tiende eeuw voor het pand van Glas en voor het 
huis op de juiste locatie tot een herberg in 1730. 
Dit verslag kunt u lezen in de Lopster Kroniek die op 
8 december uitkomt.

Zo is er,  dankzij een wijdverbreide vergissing, weer 
een extra stukje historie van Loppersum op schrift 
gesteld en is de tijdelijke geschiedvervalsing de 
wereld uit.

Met dank aan de heer T. Wals


