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Dit document maakt gebruik van kaart- en luchtfotofragmenten die onderhevig zijn aan auteursrechten.
Doel van het originele document (versie 1.1) is de oorsprong en functie van een cirkel in het vroegere Vinkhuizer landschap te achterhalen. Het document werd voor dat doel alleen ter beschikking gesteld aan belangstellenden die wilden
helpen dit vraagstuk op te lossen. Deze bijgewerkte versie (versie 1.2) is ter beschikking gesteld aan diegenen die
meehielpen aan het vinden van het antwoord “Wat is dat voor een mysterieuze cirkel in het Vinkhuizen van 1944?”.
Alleen de opsteller van dit document en de redactie van De Westerkrant (huis-aan-huiskrant van Groningen West)
mogen dit document verspreiden. Het is derden niet toegestaan een afgedrukt document al of niet tegen betaling te
verspreiden cq al of niet tegen betaling het digitale document aan te bieden via webwinkels, websites, social-media of
anderszins.

De ontluisterende ontrafeling
van een mysterieuze cirkel in het Vinkhuizen van 1944

dinsdag 16 april 2019 / Versie 1.2 / p1 / 9p’s

1. EEN MYSTERIEUZE CIRKEL IN HET VINKHUIZEN VAN 1944
Op 23 december 1944 maakte de RAF luchtfoto’s, noordoostelijk van de Stad Groningen, het
huidige Vinkhuizen (Noord). Deze foto ‘s zijn enkele jaren geleden vrijgegeven voor publicatie.
Eén van die foto’s trok mijn aandacht. Want ten oosten van (waarschijnlijk) een boerderij, bevindt zich een cirkel in het weiland. De cirkel gaat
dwars door de sloten. Het lijkt op een wal of greppel met in het midden een kleine verhoging of
verdieping.
Is het een bomkrater? Een aarden wal die een wapen aan het zicht moest onttrekken? Een mestbasin? Een legerplaats van Bommen Berend? Een
landingsplaats voor een UFO? Wat is de oorsprong
en functie geweest van dat cirkelvormige object?
Dat de cirkel op een foto staat welke gemaakt is in
1944, wil niet zeggen dat de cirkel een rol heeft
vervuld in de Tweede Wereldoorlog. Het kan best
zijn dat de cirkel al vèr voor 1940 aanwezig was.
Maar de cirkel (of iets vergelijkbaars) is, voor zovèr bekend, op geen enkele kaart ingetekend.
Als u weet of een vermoeden heeft wat de oorsprong of functie geweest is van die cirkel, verzoek ik u een e-mailbericht te sturen aan:
<johnvanderkaap@mac.com>.

(Luchtfoto RAF 3185, 23 december 1944: © Dotka Data BV)

De firma Dotka Data BV stelt luchtfoto’s uit de
Tweede Wereldoorlog gratis ter beschikking, onder voorwaarden, in een klein formaat
(400x500pixels; 5x6cm; weinig details). Maar
tegen betaling zijn foto’s in een groter formaat
beschikbaar: 10.000x15.000pixels; 50x75cm
met veel details. In dit document is gebruik gemaakt zo’n klein, gratis formaat.
Wilt u deze foto bestellen? U kunt daarbij gebruik maken van de gegevens in de tabel hiernaast.
Dotka Data BV heeft bij wijze van uitzondering
toestemming gegeven de getoonde foto te mogen gebruiken voor dit document. Hiervoor ben
ik Dotka DatBV erg erkentelijk.
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2. EEN CIRKEL: WAT EN WAAR?
• De cirkel bevindt zich aan de zuidkant van de Leegeweg, vlak naast (waarschijnlijk) een
boerderij.
• Ten westen van de cirkel staat van een boerderij.
Deze boerderij is voor het eerst ingetekend in de
Topografische Kaart van 1850.
• Op de Topografische Kaart van 1908 is een naam
vermeld bij de boerderij: “Hoitum Heert”. En een
hoogte-indicatie van 0,3 meter.
• De Topografische Kaart van 1934 en daarna, vermeldt geen naam meer bij de boerderij.
• De Topografische Kaart van 1962 is zonder boerderij
en zonder hoogte-indicatie samengesteld.
• Op de topografische kaarten uit de periode
1962-1969 is wel een verhoging of verlaging ingetekend, zonder hoogte-indicatie.
• De Topografische Kaart van 1970 toont voor het
eerst de nieuw gebouwde woonwijk Vinkhuizen.

(Kaartfragment 1908-1933: <www.topotijdreis.nl>)

(Kaartfragment 1962-1969: <www.topotijdreis.nl>)

Volgens het “Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Volume 5” was Hoitum Heert een
aanzienlijke boerenplaats, een half uur “gaans” ten westen van Groningen.
(Fragment uit het in 1837-1851 verschenen 14-delig “Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden, Volume
5, pagina 665, als gratis e-book verkrijgbaar op <https://books.google.nl/
>.)
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Maar om een exacte lokatie van de
cirkel vast te stellen, is meer nodig
dan oude topografische kaarten.
Op deze luchtfoto uit 2019 is de
wijk Vinkhuizen (Noord) zichtbaar.
In noord-westelijke richting: het
Reitdiep en de Friesestraatweg.
Aan de bovenkant van de kaart: in
westelijke richting de vernieuwde
Friesestraatweg richting AduardZuidhorn-Leeuwarden. En de Reitdiephaven. Links-midden op de
kaart: de Leegeweg naar Leegkerk.
De bouwwerkzaamheden ten
noord-oosten van de aansluiting
van de Friesestraatweg op de Plataanlaan, kunnen een grove indicatie zijn om te bepalen wanneer
deze luchtfoto gemaakt is. Dit artikel gaat uit van 2019. Een exacte
datum van de recente luchtfoto is
in het kader van dit document niet
van belang
(Luchtfoto uit 2019: © Apple Maps / https://www.apple.com/nl/ )

De luchtfoto uit 1944 is passend samengevoegd met een
luchtfoto uit 2019. De nauwkeurigheid bedraagt meer dan
95% (geschat). Hierdoor is
vast te stellen dat de cirkel
een doorsnee heeft van ongeveer 125 meter.
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Door de omgeving van de
cirkel op de luchtfoto uit
1944 weg te laten, ontstaat
een globale indruk waar de
cirkel ongeveer gelegen
heeft.

Tot slot is ook de cirkel op
de luchtfoto uit 1944 weggelaten. Deze handeling
maakt de lokatie het centrum van de cirkel op de
luchtfoto van 2019 duidelijk.
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De detailweergave waarbij een detail van de luchtfoto uit 1944 gecombineerd is met de luchtfoto uit 2019. Op grond van deze detailweergave is vast te stellen dat het centrum van de cirkel in 1944 waarschijnlijk gepositioneerd is geweest op de lokatie waar zich in 2019 de Diamantlaan 175 bevind. Met als kanttekening dat het centrum van de cirkel zich zo’n 25 tot 50
meter rondom de aangegeven lokatie kan hebben bevonden.
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3. DE ONTLUISTERENDE ONTRAFELING VAN DE MYSTERIEUZE CIRKEL
Begin maart 2019 stuurde ik de luchtfoto uit 1944 (en een vraag) aan het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie (NIMH). Dhr. W. Smit beantwoordde mijn vraag over de mysterieuze cirkel als volgt: “Refererend aan uw e-mail van 6 maart 2019 deel ik u het volgende mede. Ik
moet zeggen een intrigerende foto! Een bominslag of bomkrater lijkt mij niet maar dit kwam
wel als eerste bij mij op. Gelukkig beschikken wij over de Collectie (575) Bureau Inlichtingen/
Duitse verdedigingswerken (575-serie) deze kunt thuis inzien via www.archieven.nl. Als u daar
Groningen intoets als trefwoord dan levert dat flink wat resultaten op (helaas op Vinkhuizen
heb ik niets gevonden). Een andere collectie en/of instantie kan ik u niet aan de hand doen
anders dan te zoeken in het Groninger Archief zelf (https://www.groningerarchieven.nl/).”.
Gezien het grote aantal (voorspelde) “hits” op Groningen (en omdat ik na enig klik- en bladerwerk nog geen resultaat geboekt had), besloot ik om mijn zoektocht lokaal aan te pakken. De
Westerkrant <www.westerkrant.nl> is een huis-aan-huis-blad voor Hoogkerk, de Groninger
wijk Vinkhuizen en een aantal dorpen ten westen van De Stad. Op 3 april 2019 plaatste De
Westerkrant mijn oproep.

(Artikel in De Westerkrant van 3 april 2019)

Binnen een dag ontving ik van twee inwoners van Vinkhuizen een reactie.
Door het artikel in De Westerkrant kwam bij dhr. K. Keijzer een voorval uit 1944 in zijn herinnering naar boven. Als elfjarig jochie hoorde hij dat er een V1 was ingeslagen in een weiland,
ten oosten van de Friesestraatweg, even buiten de stad, het tegenwoordige Vinkhuizen. Hij
was erg nieuwsgierig en heeft vanaf de straatweg de ravage kunnen zien. Volgens hem zou de
cirkel misschien de restanten van de V1-inslag geweest kunnen zijn.
Daarna ontving ik een geheel andere reactie. Volgens dhr. S. Mulder is het waarschijnlijk de
Duitse bunker die zich naast de boerderij van de fam. Hulst bevond. Hij heeft er na de oorlog
nog in gespeeld en diverse dingen uit gehaald. Met de sloop van de boerderij is ook de bunker
weggehaald. De boerderij is herbouwd aan het eind van de Legeweg, tegenover De Ommelanden en heeft later als wijkcentrum dienst gedaan.
Naar aanleiding van het bericht van dhr. Mulder, stelde ik hem enkele vragen:
• Bevond de door mij bedoelde bunker zich naast de boerderij van de familie Hulst?
• Enig idee of het een bunker was i.v.m. de luchtoorlog (Trimunt, Wespennest Leeuwarden)
• Of was het een door Nederland gebouwde bunker
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Dhr. Mulder antwoordde dat de bunker tegen de boerderij van Hulst aan lag. Hij denkt dat het
een bunker was in verband met de luchtoorlog. Dhr. Mulder herinnert zich dat boven in de
bunker een stellage bevond waar een luchtafweerkanon op bevestigd kon worden. De bunker
is door de Duitsers gebouwd. Volgens hem is het een absoluut kloppend verhaal.
Zoekend naar informatie over bunkers en V1-inslagen bij De Stad hanteerde ik in Google de
zoekterm“Bunkers Groningen”; deze leidde naar de website van Traces of War (www.tracesofwar.com); het artikel ging over bunkers, gepositioneerd bij de vloeivelden van de voormalige
suikerfabriek (van Heemskerckstraat 101, Groningen). Maar niets over een V1-inslag of bunker
in het huidige Vinkhuizen. Een e-mail aan Traces of War werd beantwoord door Lennard, lid
van het team van Traces of War: “Hoewel wij geen experts in de regio (meer) hebben in ons
team, durf ik wel te stellen dat als dit een bunker was geweest dat daarover bij ons meer over
bekend zou moeten zijn. Dat gezegd hebbende, geschiedenis is nooit compleet dus 100% zeker valt het ook niet uit te sluiten. De vergelijking met de kleine bunkertjes in de vloeivelden is
wel in die zin scheef, aangezien de afmeting van 125 meter voor een bunker een behoorlijk
groot formaat is, niet in verhouding tot de positie of het strategisch belang van de omliggende
regio. Persoonlijk zou ik daarom eerder denken aan een krater of de restanten van een andersoortige impact. Maar nogmaals, hier kan totaal geen garantie aan worden ontleend.”.
Daarna werd het stil. Ik realiseerde me dat de meeste “ooggetuigen” uit die periode inmiddels
zo’n 75 jaar of ouder zouden moeten zijn. En verwachtte ik daarom geen verdere reacties. Ik
kwam tot de voorzichtige slotsom:
• Een bunker. Zowel aannemelijk als onwaarschijnlijk. Het verhaal van dhr. Mulder is absoluut helder, hij heeft er rondom en in gespeeld … maar is het dezelfde lokatie? Immers, Traces of War beoordeelde de bunker als te groot1.
• Dan de aarden wal, tenminste daar lijkt de cirkel het meest op. Dhr. Keijzer maakte hiervan geen melding. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze aarden wal meteen na afloop
van de oorlog verwijderd is?
• De inslag van de V1. Behoort ook tot de mogelijkheden, immers: het is door iemand
waargenomen. Maar wat mij puzzelde: waarom is de oppervlakte binnen de cirkel onaangeroerd, de sloten zouden door een inslag toch vervormd moeten zijn?
Kortom: geen helder antwoord op mijn vraag “Wat is die mysterieuze cirkel in het Vinkhuizen
van 1944”.
Op 11 april 2019 ontving ik een e-mailbericht van dhr. H. Meines. Zijn bericht luidde: “Naar
aanleiding van je artikel in de Westerkrant, wil ik even reageren op de RAF luchtfoto van 23
december 1944 met betrekking tot de mysterieuze cirkel op de luchtfoto. De cirkel staat niet in
het landschap maar is op de luchtfoto getekend; zie ook andere luchtfoto's waar coördinaten
zijn opgetekend door de Air Ministery, die de foto's ook heeft afgedrukt. Waarschijnlijk heeft
daar gecamoufleerde Duits luchtdoelgeschut in het midden van de cirkel gestaan, gezien er
ook vanaf deze datum loopgraven rond de stad Groningen op luchtfoto's te zien waren.”.
Dus toch luchtafweergeschut zoals dhr. Mulder al genoemd had. Maar dat de cirkel op de foto
ingetekend was, dat ging er bij mij, als fotograaf, niet in. Ik zag eerder het volgende scenario
voor me: luchtafweergeschut met daarom heen een aarden wal als bescherming tegen
nieuwsgierige ogen of als verdediging. Met handhaving van de sloten om een en ander minder
te laten opvallen. Daarover zei dhr. Meines in een tweede e-mailbericht het volgende: “De sloten hadden niets van doen met de opstelling van gecamoufleerd Duits luchtdoelgeschut; de
locatie moest zo min mogelijk bij luchtfotografie of waarneming vanuit de lucht opvallen. De
cirkel is op de luchtfoto getekend.”. Dat laatste bleef ik onwaarschijnlijk vinden. Immers … het
zou knap werk zijn om identieke cirkels in te tekenen op negatieven dan wel foto’s.

1

Het antwoord van Traces of War in tweede instantie nalezend, realiseerde ik me dat zij uitgingen van een bunker met
een doorsnee van 125meter (de grootte van de cirkel). Dit zorgde voor de volgende, verkeerde interpretatie: dit formaat van een bunker zou niet in verhouding staan met de positie of strategisch belang. Maar er is geen sprake van
een afmeting van 125meter.
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Net zoals ik het PDF-bestand “Een mysterieuze cirkel in het Vinkhuizen van 1944” aan dhr.
Mulder en dhr. Keijzer toestuurde, stuurde ik het document ook toe aan dhr. Meines. Wellicht
hierdoor gestimuleerd, ontving ik op 12 april 2019 het volgende e-mailbericht van hem: “Bedankt voor je uitgebreid artikel. Ik heb even verder gezocht en vond in het boek ‘Met de blik
naar boven’ (M.H.Huizinga 1995), waar ik zelf ook informatie aan heb geleverd, een paar afbeeldingen van stafkaarten met ingetekend de verdedigingswerken van de Duitsers rond de
stad Groningen. Op de plek van de cirkel heeft een Duits afweergeschut gestaan; zie bijlages.”.
Die bijlagen betroffen twee stafkaarten, voorzien van engelstalige aantekeningen door de geallieerden: het Academisch ziekenhuis (“Hospital”), “Saw Mill”, “Factory”, “Watertower” maar ook
tekens die van strategisch belang waren, zoals loopgraven en versperringen. En exact op de
plaats van de mysterieuze cirkel: op beide kaarten een vierkantje met een streep+pijl en om
het vierkantje heen kruisjes. Een harder bewijs is niet mogelijk: de mysterieuze cirkel met dat
puntje in het midden is een (Duits) verdedigingswerk. En afgaande op de deskundigheid van
dhr. Meines moet het dan Duits luchtafweergeschut geweest zijn. Het heeft er alle schijn van
dat de cirkels ingetekend zijn met als doel om de lokatie beter herkenbaar te maken voor degene die de voorbereidingen moest treffen om stafkaarten te maken.
(Fragment uit een stafkaart,
waarschijnlijk verwerkt door het
Air Ministery; datum onbekend.)

Over het intekenen van
informatie op negatieven
of foto’s heb ik nog contact gehad met dhr, D.
Jonker van DotkaData BV.
Hij refereerde daarbij aan
een telefoongesprek,
waarin hij al veronderstelde dat op de plaats
van de cirkel Duits afweergeschut gestaan zou
hebben. Volgens dhr.
Jonker werden de luchtfoto's afgedrukt op fotopapier en de negatieven
daarna direct vernietigd. Zeker is dat op luchtfoto's coördinaten of andere symbolen (getekend) zijn aangebracht maar door wie, zal moeilijk te herleiden zijn. De afgelopen decennia is
heel verschillend omgegaan met het archiefmateriaal. Nog geen 20 jaar geleden werden de
originele luchtfoto's bijvoorbeeld gewoon uit de doos verkocht; hierdoor missen er luchtfoto’s
uit bepaalde vluchten.
Hiermee is wat mij betreft het mysterie van de cirkel ontrafeld: de mysterieuze cirkel is
slechts een tekening! Maar die cirkel markeert dan wel de lokatie waar Duits afweergeschut
gestaan heeft. Wat mij resteert is het boek ‘Met de blik naar boven’, aan te schaffen. En te lezen. Naar ik aanneem is daarin ook het antwoord te vinden op de volgende vragen:
• Hoe zag dat afweergeschut er uit?
• Wat was het doel van het afweergeschut?
• Had het verband met de zo’n 25kilometer westelijk gelegen Trimunt?
• Wat is er bekend over de inslag van de V1?
Die antwoorden voeren verder dan mijn oorspronkelijke vraag.
Met dank aan: NIMH (drs. ing. W.C.M. Smit), Dotka Data BV (dhr. D. Jonker), De Westerkrant
(mevr. N. Niewzwaag), dhr. K. Keijzer, dhr. S. Mulder, dhr. H. Meines en Traces of War (Lennard).
Gasteren, 16 april 2019.
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