
Mooi verleden:  de SKR voor de VCJC, de V.C.J.C.  en de V.C.S.B.

Velen van de Gudsekop-reunisten hebben hele goede herinneringen aan de 
Stichting Kamp-  en Reiswerk VCJC,  de V.C.S.B en soms ook de V.C.J.C.. De 
V.C.S.B. is verdwenen aan het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw. Het 
kamp- en reiswerk hield in het midden van de jaren 80 op te bestaan en de 
landelijke V.C.J.C. stopte in het begin van deze eeuw met haar activiteiten. Van 
deze organisaties resten nog naast de Gudsekop een viertal V.C.J.C.-afdelingen en 
het kamphuis de Hertekolk in Epe. 

De Hertekolk maakt sinds enige tijd deel uit van de Paasheuvelgroep. Tot voor 
kort was er ook nog het vroegere V.C.J.C.-kamphuis in Hooghalen. Dat is helaas 
aan het einde van de zomer van 2011 afgebrand.

Het bestuur van Hooghalen, in zekere zin de erfgenaam van het landelijk V.C.J.C.-
bestuur,  heeft na de brand allerlei mogelijkheden overwogen maar uiteindelijk 
ervoor gekozen niet tot herbouw over te gaan. Daarmee verdween het laatste 
element, dat herinnerde aan de landelijke V.C.J.C.

V.C.J.C.-Fonds

Daarmee verdwijnt natuurlijk niet de herinnering zelf. Het bestuur van Hooghalen 
heeft besloten, dat het zeer de moeite waard is die levendig te houden en tevens 
jeugdwerk in vrijzinnig protestante geest te blijven stimuleren.

Om beide doeleinden mogelijk te maken is het vermogen van de V.C.J.C., dat 
onder de hoede van het bestuur van Hooghalen berustte, ondergebracht in het 
V.C.J.C.-fonds. Sinds het midden van dit jaar is het fonds operationeel.

Het voor Gudsekop-reunisten meest relevante doel luidt als volgt: de bevordering 
en/of ondersteuning van activiteiten, die ondernomen worden door vroegere 
leden van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, de Vrijzinnig Christelijke 
Studentenbond of vroegere leiding van de kampen en reizen van de Stichting 
Kamp- en Reiswerk (voor de) Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, die beogen het 
gezamenlijk verleden onder hen in stand te houden, zoals het in stand houden 
van een Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale website, heruitgaven van publicaties 
van genoemde organisaties, verzorging van foto-, film- en videomateriaal van 
deze organisaties; 

Het bestuur van het fonds is opgedragen aan het bestuur van het Nicolette 
Bruiningfonds/Spelberg Stokmanfond/fonds Iets voor Niets. Aanvragen voor 
subsidie uit het V.C.J.C.-fonds moeten gericht worden aan de secretaris van het 
bestuur, Nieuwe Gracht 27A, 3512 LC Utrecht.



Archieven

Bij de opheffing van de organisaties is veel materiaal verloren gegaan, maar 
gelukkig ook veel bewaard gebleven. In de archiefwereld in Nederland is 
afgesproken dat archief-materiaal van protestante organisaties wordt 
ondergebracht bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (HDC). Daar ligt thans al het nodige materiaal afkomstig van de 
V.C.S.B., de V.C.J.C en de SKR in de vorm van vergaderdocumenten, foto’s, 
boekjes en lekespelen.

Het HDC is gevestigd aan de De Boelelaan 1105, kamer 1B-41. Het is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie 
zie: www.hdc.vu.nl. Het centrum is ook geïnteresseerd in materiaal dat nu nog bij 
particulieren berust.

V.C.J.C. - en SKR-herinneringen in DVD-vorm

Bij het bewaard gebleven materiaal hoorden ook films en video’s uit de periode 
1933-1981 van de V.C.J.C. en de Stichting Kamp- en Reiswerk voor de V.C.J.C. In 
de afgelopen jaren is het nog bruikbare deel van dit materiaal met steun van Iets 
voor Niets gedigitaliseerd en omgezet op 6 DVD’s.

De DVD’s bevatten films van V.C.J.C.-kampen uit 1933, films van de PICO’s uit 
1953 en 1958, films van Gudsekop-kampen uit de jaren 70, video’s van land- en 
zeilkampen uit diezelfde periode, video’s van ouderconferenties van de SKR, 
mooie beelden van de oude Hertekolk en nog veel meer.  Bij de DVD’s hoort een 
boekje met nadere toelichting. De DVD’s en het boekje zijn opgenomen in een 
fraai vorm gegeven box.

De DVD’s met de toelichting zijn verkrijgbaar voor 20 euro per box. De 
verzendkosten belopen 4 euro voor een box en 6 euro voor 2 boxen. 
Belangstellenden kunnen een of meer boxen bestellen door 24 euro (voor 1 box) 
of 46 euro (voor 2 boxen) over te maken op bankrekening 65.17.41.874 t.n.v. 
J.W.J. Besemer. Bij de bestelling dient het postadres waar de box(en) heen 
gestuurd moeten worden, vermeld te worden. Wie meer dan 2 boxen zou willen 
bestellen, kan het beste contact op nemen met Jaap Besemer 
(jaapbesemer@gmail.com) .

De netto-opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het V.C.J.C.fonds

Jaap Besemer (oud voorzitter bestuur SKR, Hertekolk en Hooghalen)

Hein Slis (penningmeester van de vier genoemde fondsen)

http://www.hdc.vu.nl/
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