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het midden en oosten J. Abbink ('Joop-Apeldoorn') en voor die in het
zuiden Jacques Crasborn ('Sjaak-Limburg') (de noordelijke provincies
waren dus niet vertegenwoordigd.') en bij die drie voegden zich nog een
van de drie leiders van de bonnen-transportorganisatie, P. Russchen
('Peter-CDK'), en de man over wie wij straks meer te schrijven hebben:
'Frank', te weten Johannes A. van Bijnen, die toen al enkele maanden
bezig was, de Landelijke Knokploegen gereed te maken voor de spoor-
wegsabotage (vandaar de al gememoreerde bezorgdheid van de LO-
leiding). Teneinde de verhoudingen met de LO zo goed mogelijk te
maken, werd Rombouts voorzitter van de nieuwe LKP-Top, maar aan-
gezien hij niet uit het Knokploegen-werk was voortgekomen, had hij in
de kring die hij voorzat, nauwelijks gezag. Er werd daar in de eerste plaats
naar Scheepstra geluisterd.2 Als voorzitter vertegenwoordigde Rombouts
de LKP in de contacten met andere organisaties (wij zullen ze straks
beschrijven); daarbij kon hij de LKP nooit binden; bij elk punt dat aan
de orde kwam, zei hij dat hij het eerst met de gehele Top moest bespreken.
De vertegenwoordigers van die andere organisaties kregen zodoende de
indruk dat hij eerder de boodschapper was van de LKP dan de voorzitter.

Voor wij nu verder gaan, merken wij op dat in de zomer van '44 in
Eindhoven en omgeving nog een tot dusver niet genoemde illegale
groepering bestond die zich 'Partisanen-Actie Nederland' noemde (de
'Pan'). Zoals die naam al aangaf, wilde deze groepering op het geschikte
moment guerrilla-activiteit gaan ontplooien. Ze was in maart '44 ontstaan
en de leiding beschikte in augustus over de namen en adressen van een
zeshonderd jongeren die bereid waren tot actie over te gaan als men daar
de middelen voor had; voorlopig ontbraken die. Deze groepering, waarin
ook een aantal leden van uiteengeslagen Knokploegen terechtgekomen
was, stond in contact met leidende figuren van de Noordbrabantse
Knokploegen.

Wij hebben de zorg voor de onderduikers een wezenlijke functie

1 In Drente en Groningen waren de Knokploegen in sterke mate door de 'SD'
uiteengeslagen, Friesland had pas een nieuwe KP-leider gekregen, Piet Oberman, die
in die tijd verwondingen had opgelopen in een gevecht met de Landwacht en wiens.
gezag nog niet door alle Friese Knokploegen werd erkend. 2 En goed geluisterd!
Om een voorbeeld te geven: kort voor de arrestatie van Johannes Post besloot de
Top-LKP in een vergadering te Rijnsburg waar Scheepstra niet aan kon deelnemen,
dat de Landwacht vogelvrij zou worden verklaard. Op de eerstvolgende vergadering,
die weer in Amersfoort plaatsvond, wist Scheepstra, wijzend op de onvermijdelijke
represailles, te bereiken dat het besluit werd ingetrokken.


