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Gelijk gezegd: de LO was in hoge mate aangewezen op de prestaties
der Knokploegen. Die KP'en waren overigens zelfstandig (zij kregen wèl
geld van de LO) en hadden een eigen landelijke leiding. Van die leiding
was in de tweede helft van juli door de arrestaties van Leendert Valstar
(15 mei), Izaak van der Horst (14 juni) en Johannes Post en Hilbert van
Dijk (16 juli) niet veelover - nog maar één lid van de 'oude' Top van
de LKP bevond zich op vrije voeten: de vijf-en-twintigjarige Liepke
Scheepstra, en hij, zwaar gezocht door de 'SD', kon zich nauwelijks vrij
bewegen. De Top van de LO maakte zich grote zorgen over deze situatie;
zij vreesde trouwens óók dat de beste van de beschikbare Knokploegen
de grootscheepse sabotage, vooral van de spoorwegen, ter hand zouden
nemen, zulks tot schade van het 'kraak' -werk, en zij wenste dat Scheepstra
in de landelijke KP-leiding de LO-leider van Brabant-West, R. Rom-
bouts, naast zich zou krijgen. 'Er moet', aldus 'Mededelingen no. 6 van
de Top van de LO' (7 augustus) 'andere leiding bij KP's komen; willen
zij niet, dan zal de LO genoodzaakt zijn andere KP's op te richten. Willen
zij zelfstandig worden, dan ook geen financiële steun meer van LO ...
Willen eerst weten hoe zij verder hun leiding opstellen." Het geschil
werd bijgelegd. 'De band met de KP's', zo stond in 'Mededelingen no.
7 van de Top van de LO' (ca. 14 augustus) te lezen, 'is zeer verstevigd
door de benoeming van een der provinciale leiders in de Top van de KP.
Bovendien heeft de KP nogmaals vastgesteld, dat ze allereerst zal zorgen
voor de bonkaarten en daarna zich zal wijden aan ander werk? - nu, voor
die bonkaarten werd gezorgd, gelijk reeds vermeld.

Zo was dus Rombouts in de landelijke KP-leiding opgenomen. Er
waren intussen ook anderen met wie Scheepstra in die periode regelmatig
overleg voerde, ja moest voeren, want los nog van het feit dat hij
Amersfoort, de plaats waar hij ondergedoken was, maar zelden kon
verlaten, was één persoon onvoldoende om directieven door te geven
aan de Knokploegen die zich in bijna alle provincies bevonden" en met
hen hun acties te bespreken. Voor de Knokploegen in het westen des
lands kreeg P. de Beer ('Witte Piet') zitting in de LKP-Top, voor die in

I LOjLKP, IA. 2 A.V. ' In de provincies Zeeland en Noord-Holland bestonden
naar verhouding weinig Knokploegen. In augustus telde Noord-Holland vijftig
KP'ers, in Amsterdam werd pas eind juli '44 een eerste Knokploeg gevormd; zij
bestond, aldus K. Norel in Hef Grafe Gebod, 'bij haar oprichting uit het overschot der
ploegen Alkmaar en Hoorn' (die waren door de 'SD' uiteengeslagen), 'enkele Am-
sterdamse LO'ers en een paar onderduikers.' (Hef Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet
in LO en KP (195 I), dl. J, p. 538)
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