
DE GROEP-'KEES'

naam van degeen die de Koe als opvolger aangewezen had, en wist hij ook
hoe hij vermoedelijk met die opvolger in contact kon komen.

Dit alles gebeurde in mei' 44.
Twee maanden later, in juli, werd Siewert de Koe ter dood veroordeeld

en gefusilleerd.

*

Het leggen van contact met de Koe's opvolger was de eerste taak (er zouden
er meer volgen l) die Brinkman als V-Mmm van Kriminalleommissar Frank
te verrichten kreeg. Die opvolger was ir. F. K. T. Beukema toe Water.
Beukema had eerst al Dutilh en Pot en daarna de Koe met adviezen terzijde

gestaan. Daarbij had hij kennelijk op de Koe een uitstekende indruk gemaakt
- hij was het althans die medio december' 43 van de Koe een lijstje kreeg
met de namen en de adressen van de medewerkers van de groep-'Kees' die
hij, als de Koe gearresteerd werd, moest waarschuwen; onder hen bevonden
zich de Koe's tussenpersonen voor het contact met de Zwitserse Weg en met
de geheime agent Gerard van Borssum Buisman. Na de Koe's arrestatie
gaf Beukema eind december '43 de afgesproken waarschuwingen door (de
meesten die ze ontvingen, zochten andere onderduikadressen op) - hij voegde
er de mededeling aan toe dat hij zelf de Koe's plaats innam. Aanvankelijk
kon dus ook hij, zij het indirect, telegrammen naar Engeland sturen: via de
groep-'Barbara' namelijk die door van Borssum Buisman opgericht was,
maar toen deze begin februari' 44 gearresteerd werd, was Beukema zijn zend-
verbinding met Engeland kwijt. De verbinding met Zwitserland bleef
evenwel in stand en stimuleerde Beukema om het werk van de groep-'Kees'
uit te breiden. Hij trok een groot aantal nieuwe medewerkers aan die, door
anderen bijgestaan, hem regelmatig waardevolle militaire observaties konden
doen toekomen. Een van die medewerkers liep op zekere dag d' Aulnis
tegen het lijf - nadien gaf Beukema zijn meest urgente berichten via de
zender van d' Aulnis door. Het werd hard werken. 'Spoedig bleek', aldus
Beukema in zijn naoorlogs rapport,

'dat het aantal vragen uit Bern en Londen gesteld, niet uitsluitend kon worden
beantwoord door de waarnemingen welke door mijn medewerkers en hun
helpers over de Duitse militaire eenheden konden worden gedaan. O.a. bleek dat
vragen over de toestand in de Rotterdamse haven, het Sperrgebiet en lJmuiden,
het vervoer per trein etc. slechtskonden worden beantwoord door informaties,
verkregen van insiders. Ik heb daartoe mijn relaties aanmerkelijk moeten uit-
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