LKG

Oorlogsverwerking in Belg
Nederlands vluchtelingenbeleid was onmenselijk en bikkelhard

L KG n a 50 j a a r o p g e h e v e n
Door Jan Driever

9 oktober 2015. V.l.n.r. Koosje van der Ven-Jakobs (voorzitter), Erik Mol, Hein Schaaij (penningmeester) en Marije van Urk (secretaris)
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Op 9 oktober j.l., precies 50 jaar nadat op een landelijke bijeenkomst in hotel Thalia in Utrecht door enkele tientallen
buitengewoon gepensioneerden de Landelijke Kontaktgroep
van Verzetsgepensioneerden 1940-1945 (LKG) werd opgericht, kwam het Bestuur van de LKG in Diemen voor het laatst
bijeen.

1974 deel ging uitmaken van de Raad van Overleg
VAN 3TICHTING   ,+' EN 3TICHTING 
1945 waren het weliswaar niet altijd helemaal met
ELKAAREENS MAARZEHEBBENELKAARUITEINDELIJKALTIJD
weer gevonden. De belangrijkste reden daarvoor was
hun gemeenschappelijke oorsprong en het daaruit
voortvloeiende gegeven dat beide organisaties zorg
droegen voor dezelfde groep mensen.

Vanaf haar oprichting heeft de LKG zich met veel energie ingezet voor de belangen van de buitengewoon gepensioneerden.
$ERELATIEMET3TICHTING WASDEEERSTEJARENKOEL 
MAAR DAAR KWAM NA VERLOOP VAN TIJD VERANDERING IN  MET ALS
GEVOLG DAT ,+' EN DE 3TICHTING NAUW GINGEN SAMENWERKEN 
DEKRACHTENGINGENBUNDELEN ENOPHETGEBIEDVANBELANGENbehartiging veelal schouder aan schouder zouden optrekken.
$ATWASZEKERHETGEVALNADATDE,+' SAMENMETEENAANTALANDEREORGANISATIESVANVOORMALIGVERZETENVERVOLGDEN IN

De LKG heeft in de loop der jaren – zowel binnen de
Raad van Overleg als daar buiten – steeds duidelijk
HAARSTEMLATENHORENENZICHERMETNIETAÛATENDE
inzet sterk voor gemaakt dat op een betekenisvolle
wijze invulling zou worden gegeven aan het inlossen
VANDElERESCHULDmTENOPZICHTEVANDEELNEMERSAAN
HET VERZET EN HUN NABESTAANDEN 3PEERPUNTEN VAN
de LKG waren onder andere een verbetering van het
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Door de LKG in 1995 aan Stichting 1940-1945 geschonken replica van ‘De Koerierster’.

weduwenpensioen en de positie van kinderen van
verzetsdeelnemers.
Naast een verbetering van de materiële positie van de
buitengewoon gepensioneerden heeft voor de LKG
steeds het bevorderen van de onderlinge contacten
hoog in het vaandel gestaan. Hoogtepunten in de geschiedenis van de LKG waren de jaarlijkse landelijke
CONTACTDAGEN  DE LAATSTE JAREN IN DE VORM VAN EEN
boottocht. Deze contactdagen werden terecht omSCHREVENALSlEENFEESTVANHERKENNINGm
Het bestuur van de LKG heeft zich in het verleden
herhaaldelijk de vraag gesteld hoe verder. Kende de
,+'INHETVERLEDENENKELEDUIZENDENLEDEN DATAANtal liep in loop der jaren aanzienlijk terug tot enkele

HONDERDEN$AARKWAMBIJ DATINDELOOPDERJARENDESKUNDIGE
bestuursleden wegvielen en de overige leden van het bestuur
STEEDS MEER OP LEEFTIJD RAAKTEN  WAARDOOR DE INZET VOOR DE
te verrichten taken zwaarder op hen ging drukken. Om het
BESTUUR VAN DE ,+' TE ONTLASTEN  HEEFT 3TICHTING  
vanaf 2002 praktische ondersteuning geboden.
In de statuten van de LKG is vastgelegd dat leden van het beSTUUR BUITENGEWOON PENSIOENGERECHTIGD MOETEN ZIJN  WAARdoor het niet mogelijk is taken aan jongeren over te dragen.
Dit heeft het bestuur er uiteindelijk toe doen besluiten de
WERKZAAMHEDEN IN TE BEÃINDIGEN EN TOT OPHEFÚNGVAN
de LKG over te gaan.
De LKG komt veel dank en waardering toe voor de wijze waarop zij zich gedurende een halve eeuw heeft ingezet.
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