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Op 9 oktober j.l., precies 50 jaar nadat op een landelijke bij-

eenkomst in hotel Thalia in Utrecht door enkele tientallen 

buitengewoon gepensioneerden de Landelijke Kontaktgroep 

van Verzetsgepensioneerden 1940-1945 (LKG) werd opge-

richt, kwam het Bestuur van de LKG in Diemen voor het laatst 

bijeen.  

Vanaf haar oprichting heeft de LKG zich met veel energie inge-
zet voor de belangen van de buitengewoon gepensioneerden. 

-
behartiging veelal schouder aan schouder zouden optrekken. 

-

1974 deel ging uitmaken van de Raad van Overleg 

1945 waren het weliswaar niet altijd helemaal met 

weer gevonden. De belangrijkste reden daarvoor was 
hun gemeenschappelijke oorsprong en het daaruit 
voortvloeiende gegeven dat beide organisaties zorg 
droegen voor dezelfde groep mensen.

De LKG heeft in de loop der jaren – zowel binnen de 
Raad van Overleg als daar buiten – steeds duidelijk 

inzet sterk voor gemaakt dat op een betekenisvolle 
wijze invulling zou worden gegeven aan het inlossen 

de LKG waren onder andere een verbetering van het 
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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 ge-
schiedenis van de LKG waren de jaarlijkse landelijke 

boottocht. Deze contactdagen werden terecht om-

Het bestuur van de LKG heeft zich in het verleden 
herhaaldelijk de vraag gesteld hoe verder. Kende de 

-
tal liep in loop der jaren aanzienlijk terug tot enkele 

bestuursleden wegvielen en de overige leden van het bestuur 

te verrichten taken zwaarder op hen ging drukken. Om het 

vanaf 2002 praktische ondersteuning geboden. 

In de statuten van de LKG is vastgelegd dat leden van het be-
-

door het niet mogelijk is taken aan jongeren over te dragen. 
Dit heeft het bestuur er uiteindelijk toe doen besluiten de 

de LKG over te gaan.

De LKG komt veel dank en waardering toe voor de wijze waar-
op zij zich gedurende een halve eeuw heeft ingezet.

Door de LKG in 1995 aan Stichting 1940-1945 geschonken replica van ‘De Koerierster’.


