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Groep Albrecht in de Vechtstreek tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 

W. Smits 
Emmaweg 17, 3603 AK Maarssen 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag de Nederlandse regering zich 
gedwongen om uit te wijken naar Engeland en van daar uit de strijd tegen 
de Duitse bezetter voort te zetten. 

Om een goed beeld te krijgen van de toestand in het bezette Nederland 
stuurde men in het begin van de oorlog vele tientallen geheime agenten 
naar Nederland. Al vrij spoedig viel een aantal van deze agenten in Duitse 
handen. De Duitsers dwongen hen om door te gaan met het zenden van 
berichten naar Engeland. Hoewel de gevangen genomen agenten in hun 
berichten verschillende waarschuwingen verborgen, viel dit in Engeland 
niet op en werden er weer nieuwe agenten naar Nederland gestuurd. Vele 
tientallen liepen zodoende in een dodelijke val tijdens dit zogenaamde 
Englandspiel. Deze tragedie vertraagde het Nederlandse inlichtingenwerk 
aanzienlijk. 

Pas met de oprichting van het Bureau Inlichtingen (B.I.) op 28 maart 
1942 kreeg de Nederlandse regering in ballingschap een betrouwbaar 
instrument in handen om de toestand in het bezette gebied te kunnen 
inschatten. 

Albrecht 

De eerste agent die door het toenmalige hoofd van de B.I., de reserve 
majoor Broekman, werd gerecruteerd was Hendrik Geert (Henk) de Jonge. 
Henk de Jonge kreeg zijn opleiding en werd in de nacht van 11 op 12 maart 
1943 per parachute gedropt boven Drente. Zijn schuilnaam werd 'Albrecht 
van Florijs' of korter 'Albrecht'1. 

Wat zijn voorgangers niet gelukt was, lukte hem wel. Hij bouwde binnen 
een paar maanden een spionagenet in Nederland op, dat zijn weerga niet 
kende. Honderden medewerkers brachten informatie over voornamelijk 
militaire objecten bijeen. Henk de Jonge ging er van uit dat een invasie in 
Nederland zou plaatsvinden en dat tegelijkertijd achter de Atlantik Wall 
vliegtuigen en parachutisten moesten landen. Toen hij voldoende gegevens 
bijeen had over de militaire posities van de Duitsers in het Westen van het 
land en onder andere vliegveld Deelen, probeerde hij met zijn gegevens, na 
een aantal mislukte pogingen via andere routes, via de Pyreneeën Spanje te 
bereiken om van daaruit naar Engeland te gaan. In november 1943 werd 
hij echter bij deze zogenaamde 'crossing' gepakt en bij een ontsnappings
poging door geweervuur verwond. In zijn broodtrommeltje, dat hij weg
gegooid had maar dat weer opgeraapt was door een alerte Duitse soldaat, 
vond men vele honderden bladzijden inlichtingen op microfilm. De Jonge 
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werd zwaar verhoord, bleef zwijgen en werd ter dood veroordeeld. 
Het doodvonnis is echter niet uitgevoerd en hij verdween als 

zogenaamde 'Nacht und Nebel'-gevangene richting Duitsland. Nacht und 
Nebel-gevangene was een benaming voor mensen die werden opgepakt en 
afgevoerd en waarvan niets meer werd vernomen. Ze waren dus voor de 
buitenwereld dood. Tot ieders verbazing bleek De Jonge in 1945 nog in 
leven te zijn. De kogel die hem in 1943 geveld had zat zelfs nog in zijn 
lichaam. De spionagegroep van De Jonge, de groep Albrecht, bleef na het 
verdwijnen van hem gewoon doorgaan met zijn werk. 

Eerste rapport over de Vechtstreek 

Een tiental malen kwam een medewerker van de groep Albrecht door de 
Vechtstreek en maakte notities van de situatie die hij aantrof. De rapporten 
zijn te belangrijk en uniek om niet in extenso over te nemen.2 

Het eerste rapport dateert van 13 augustus 1943 en bestaat uit het 
verslag van een fietstocht (vertaald uit het Engels): 

13/8/43 luchtmacht/marine H.2 G.l 
verschillende plaatsen 
fietstocht Utrecht-Nigtevecht aan de oostzijde van de Loosdrechtse Plassen. 
Achttienhoven: geen Duitsers; 
Westbroek: geen Duitsers; 
Oud-Maarsseveen: geen Duitsers; 
Tienhoven; in dit dorp zijn ongeveer 10 Wehrmacht Luftwaffe soldaten, oranje/geel 
gestreept, ze wonen in een particulier huis met een bord; L.45S46, zij hebben er hun 
seinhuis in. De soldaten zijn allemaal gewond aan het Oostfront Eén vertelde mij dat 
hij hoopte toestemming te krijgen om het volgend jaar weer naar het front terug te 
keren om tegen de Russen te vechten. 
Breukelerveen: Langs de hoofdweg zijn een aantal villa's bezet (vanaf nr E.50 etc) . 
Hier zit een 'Marine Erholungsheim' en daarnaast waarschijnlijk een Erholungs
heim' van de Wehrmacht Heer. 
Oud en Nieuw Loosdrecht; \ 
Kortenhoef: 
Vreeland: } in geen van deze plaatsen Duitsers 
Nederhorst den Berg; 
Nigtevechf. 

I3/8/43 landmacht/marine H.2 G.2 
fietstocht Utrecht-Vreeland 
langs de Vecht 
Hoofdweg Utrecht-Amsterdam. Ongeveer vierhonderd meter ten zuiden van de weg 
naar Zuilen betonblokken (normale afmeting) op de spoorweg en op de twee wegen 
links en rechts van het Merwedekanaal. 
Zuilen; geen Duitsers. 
Zuilen-Maarssen langs de Vecht; niets. 
Maarssen ; 
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1. Protestantse kerk. 
2. Ortskommandatur, 
3 Huis bezet door vrouwen (niet in uniform) zij doen administratief werk. 
4 5 6. Ai deze huizen bezet door Duitsers, maar het is alleen administratief werk. Er 

zijn geen Duitsers in het dorp. 
~- Hier is een woonhuis van de admiraal. Er is een wachtpost, maar hij is afgelost door 

een soldaat uit Utrecht. Het huis heeft een groen dak, De inwoners vertelden mij 
dat het er erg bedrijvig is. Generaal Christiansen en de Reichskommissar worden 
er vaak gezien, 

(kromme lijn = prikkeldraadversperringen en Spaanse ruiters) 
Weg Maarssen-Breukelen langs de Vecht niets 
Breukelen Het kasteel 'Güntersheim' en omgeving zijn bezet door Duitsers en is 
verklaard tot 'Militärisches Sicherungsgebiet'. Op de boerderij tegenover het kasteel 
staan 14 wagens en paarden. 
Op de 13e augustus waren er ongeveer 250 man 'Grüne Polizei'.Er waren razzia's in de 
streek, ze waren op zoek naar radio s, fietsen, zilver geld, Joden en jonge mannen. 
De weg Breukelen-Nieuwersluis: niets, 
Nieuwersluis: een huis tegenover de brug over de Vecht bezet door Duitsers Op het 
huis een bord FP 56733. 
Ruwiel: \ 
Ter Aar: 
Oud Aa. 
Mijnden. 
Oud Over: 
Vreeland 

in deze plaatsen zijn geen Duitsers 

Tweede rapport over de Vechtstreek 

Nog gedetailleerder zijn de verslagen en tekeningen die 28 maart 1944 
gemaakt zijn. Langs de Vecht tussen Abcoude en Utrecht maakte de 
rapporteur de volgende kaartjes met begeleidende tekst (weer vertaald uit 
het Engels) (een rondje met een pijltje is een schuttersputje of een 
machinegeweeropstelling): 

MoLOLrs 
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Maarssen A: het dorp 
1. In het noordelijke gedeelte van de fabriek een garage voor Wehrmacht Heer auto's. 
2. Witte villa, groen dak, wachtpost, waarschijnlijk 1 anker op de schouderbandjes, 

verder geen activiteit 
3. Ortskommandatur. 
4. Befehlsstelle Grenzzoilschutzes VGLA (K) Niederlände. 
5. Een paar huizen in gebruik door Duitsers. 
6. Een huis met een driehoekig witte standaard met een zwart kruis (staf van een 

onafhankelijk bataljon pioniers). Meerdere malen wagens gezien met deze 
standaard tussen Utrecht en Abcoude. Waarschijnlijk valt dit hele gebied onder 
deze staf. 

7. School met Wehrmacht Heer soldaten, zwart gebiesd. Hoogstens 50. 
8. Blokkade-muur voor de brug op de weg naar Utrecht. 
9. Blokkade-muur achter de brug over het Merwede Kanaal. 

10. Ziekenverblijf van het dorp. 

Maarssen B:Brug 
1. Mogelijk een ( schutters)put hier, exacte richting van B W 3 onbekend. 
2. Tijdens het bouwen zijn de drie schuttersputjes verbonden door loopgraven. De 

ingang is bij de drie kleine streepjes. 
3. Van de brug gaat naar links en rechts een voetgangersbrug naar de weg ten 

westen van het kanaal. 

Breukelen 
1. Dijklichaam: talud voor de toekomstige brug. 5 (schutters)putten, één (Z) klaar 

watermolen. B.W. wordt gemaakt. 
2. Een stukje ten oosten van de Vecht de buitenplaats Gunterstein, geen B.W., geen 

activiteit. 
a. Vier (schutters)putten bij de veerpont, de tweede van het noorden wordt nog aan 
gegraven. 
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Nieuwersluis 
1, Fort No. VI, wat munitie, ongeveer 10 Wehrmacht Heer soldaten, met witte biezen, 

schildwacht naast de ingang. 
2. Wehrmachtbetr .Schule, soms komen er groepen soldaten of "Mädel", die na 

ongeveer drie weken weer vertrekken. 

V-/ e ^ t v e r s fu^% /i. 
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Loenen 
Heb enkele soldaten gezien in zwart uniform, platte pet, anker op de mouwen 

Loenersloot 
Op het station drie (schutters Iputten tussen de rails in het zand, waarschijnlijk wordt 
er ten zuiden van het station nog een put gegraven. Misschien wordt er wat gebouwd 
in de driehoek ten oosten van de brug. 

of-u« »y 

LotyLri 'oef. 

Abcoude 
1. Artillerie-arsenaal, behoort tot het Marine-artillerie "Zeugamt", lichte bezetting, 

schildwacht meestal op de weg, nu bij de ingang van het fort Eerder (september 
1943) een bord gezien met "Körper Entgiftungsstelle", dat onmiddellijk verdween. 

2. Radiostation, vier masten (2 x 2), bij het ene paar 4. bij het andere paar 3 
radiodraden naar een houten schuur er beneden, nummer 2. Verder een paar 
hutten, allemaal binnen een houten omheining, hoogte ongeveer 150 m, Rond het 
geheel B.W. Geen activiteit. 

tybtouoliL 
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Rapport uit april 1945 

Een jaar later was de militaire toestand geheel gewijzigd; na de invasie in 
Normandie was in een kort tijdsbestek bijna geheel West-Europa bevrijd. 
Na de ongelukkig afgelopen slag om Arnhem in september 1944 bleef 
gedurende de winter van 1944-45 het noordelijk deel van Nederland nog 
bezet door de Duitsers, waar deze de voorbereidingen troffen om de Duitse 
nederlaag zo lang mogelijk uit te stellen. 

In vergelijking met een jaar eerder zien we grotere militaire activiteiten 
in dit gebied plaatsvinden. 

Een rapport van 24 april 1945 meldt: 

Breukelen 
!. plm. 50 man W H-wit, Armeniers. 
2. plm 50 man, gelegerd in school, geen aanduidingen, manschappen geen schouder-

lap, geen uitmonsteringskleur, 
3. Ongeveer 150 man van het Herman Goering Regiment. In villa "Beekoever" 

vermoedelijk kommandant, Oberleutnant. . . 
4. De "stellingen die momenteel worden aangelegd bestaan uit MG. (Machine 

Geweer) stands, schuttersputten, dekkingsgaten en overdekte loopgraafjes van 
enkele meters, alles voornamelijk langs de Rijksstraatweg 

Maarssen 
!. plm. 50 man W.H.-wit; Armeniers 
2. In villa langs de Vecht: Einsatzstab der NSDAP Groll Ongeveer 50 villa's geheel 

of gedeeltelijk gevorderd, waarin naar schatting 300 man O.T. In garage auto 
aangetroffen met: Einsatzstab NSDAP Ede Het geheel dus vermoedelijk uit Ede 
afkomstig 4 

3. Ongeveer 1 compagnie Herman Goering Regiment. 
4. plm 15 man Feldgendarmerie W.H-oranje. 
5. In diverse huizen in dorp ondergebracht ongeveer 100 man WH-wit Major 

WH -wit waargenomen. 
6. Een kleine verbindingsafdeling W.H -geel aanwezig, enkele huizen door telefoon

draden verbonden 
"". pJm 50 man WH -rood, Oberleutnant aangetroffen 

Uit dit soort zeer gedetailleerde rapporten, die met honderden tegelijk 
gemaakt en verzameld werden, kon de staf van de geallieerde legers met 
zeer grote nauwkeurigheid bijna alle troepenbewegingen van de Duitsers in 
bezet Nederland nagaan. 

Rapporten uit de laatste oorlogsweken 

Vooral tegen het eind van de oorlog zien we dat vele losse groepen 
gingen samenwerken en zodoende een bijna volledig beeld over konden 
brengen van sterkte en verplaatsingen van de Duitse troepen. 

Vlak voor de bevrijding hadden de diverse inlichtingendiensten alleen al 
in de stad Utrecht 4812 man bezettingstroepen geteld. 

Maarssen 
300 NSDAP, 200 Pioniers (Armeniërs), 400 Nachrichten, 30 F.G. (27.IV.CID)-1>. 
Generaal Kühlwein in huis van vrouwelijke arts naast de Grote Kerk is waarschijnlijk 
Kdt der 149. Feldaufbildungsdivision, waarvan 1 regiment in Utrecht: hiervan is de 
Kdt Oberstleutnant Müller (RR6), 
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Breukelen 
Ca. 100 Armeniërs, 10 Inf.. 14 Sprengkdo.. 150 W.L7. (27.IV.-R.R.) 

Loenen 
Ca. 170 W.H. van verschillende wapenen. (27.IV.-R.R.) 

Gelukkig hoefden de geallieerden West-Nederland niet met geweld te 
bevrijden. Op 4 mei 1945 sloten de geallieerde bevelhebber en de bevel
hebber van de Duitse troepen in Nederland, generaal Blaskowitz, een 
wapenstilstand die op 5 mei 's ochtends om 8 uur zou ingaan. 

Noten 

t Een veel uitgebreider beeld van de opbouw en werking van de vele inlichtingen-
groepen in Nederland verschaft het boek van Frank Visser, 1983 'De Bezetter 
Bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingen Dienst in de Tweede Wereldoorlog", 
Walburg Pers, Zutphen 

2 Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit V Smits, 1990. "Maarssen 1940-1945", 
Maarssen, eigen uitgave van de schrijver. De gegevens die voor het boek gebruikt 
zijn, hebben betrekking op de toestand in Maarssen. De rapporten van de Groep 
Albrecht hebben betrekking op bijna geheel Nederland. Hier zijn slechts enkele 
rapporten aangehaald van de vele duizenden die het Rijks Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie van de Groep Albrecht en andere spionagegroepen bewaart. 

3 Hoewel "B.W." niet uitgelegd wordt, nemen we aan dat er (militaire) bouwwerken 
mee bedoeld worden. 

4 O.T. is de Organisatie Todt. Deze organisatie is genoemd naar ingenieur Frits Todt. 
Deze had de leiding over een soort bouwonderneming van de Nationaal Socialis
tische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP), die onder andere de Autobahnen heeft 
aangelegd Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging deze organisatie zich steeds meer 
toeleggen op het bouwen van militaire verdedigingswerken zoals de Atlantik Wall. 
De leiding van de O.T bestond uit (kader)leden der NSDAP Op het eind van de 
oorlog werden Armeniërs en Georgiers, die na de inval van Duitsland in de Sovjet 
Unie de Duitse kant hadden gekozen, bij de O.T ingedeeld. 

5 C.I.D. * Centrale Inlichtingen Dienst, het rapport is op 27 april opgemaakt. 
6 R.R. = Rolls Royce, een inlichtingen- en koeriersorganisatie, die het op het laatst 

zo druk kreeg dat men een geregelde dienst ging onderhouden tussen de plaatsen 
van noordelijk Nederland, Tussenstations waren onder andere Vechtoever in 
Maarssen en Gunterstein in Breukelen. 

7 W.L. » W e h r m a c h t Luftwaffe. 
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