Jaarverslag 2021
Cuijks Archief

Algemeen
Het jaar 2021 kenmerkte zich vooral opnieuw door corona. De noodzaak om
veilig te werken, leidde er gedurende enkele perioden toe, dat slechts een deel
van de vrijwilligers in het Cuijks Archief op 1 ½ meter afstand werkzaam kon
zijn. Soms was het zelfs noodzakelijk om ons kantoor geheel te sluiten. Ook
bezoek aan het Cuijks Archief, de tentoonstellingen en andere activiteiten, was
niet mogelijk in het grootste deel van dit jaar. De instroom van archieven van
particulieren, organisaties en bedrijven (ruim 52 schenkingen) met veel
waardevolle historische informatie, foto’s en documenten, bleef echter
onverminderd doorgaan. Om deze zaken vervolgens weer te digitaliseren, van
aanvullende informatie te voorzien en toegankelijk te maken, zouden onze
vrijwilligers volop aan de slag kunnen om dat uit te voeren. Helaas was dat,
zoals hiervoor geschetst, op ons kantoor slechts in beperkte mate mogelijk.
Thuis werken was het devies. Het Cuijks Archief beschikte echter niet over de
middelen om dat voldoende kunnen te faciliteren. Het computersysteem was
daarvoor niet geschikt. Daarvoor waren meer technische middelen en capaciteit
nodig. Er zijn stappen gezet om hier voortgang in te boeken en met de beperkte
financiën de systemen te moderniseren. (zie verder onder ICT)
Al met al opnieuw een merkwaardig jaar waarin ons werk maar ten dele kon
worden uitgevoerd en onze medewerkers hun gebruikelijke enthousiaste inzet
slechts in beperkte mate konden leveren. Tenslotte was de regelmatige publieke
belangstelling een voelbaar gemis.
Tentoonstellingen
75 jaar Scouting Cuijk
Tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling, kwam de vraag
van Scouting Cuijk, een tentoonstelling te plaatsen ter gelegenheid van hun 75
jaar bestaan. Deze tentoonstelling werd geopend in september 2021. Hierbij is
gebruik gemaakt van veel door Scouting aangeleverd materiaal.
De opening werd groots opgezet, met deelname van de burgemeester van
Cuijk, diverse scouting leiders en bezoekers.
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90 jaar JVC
Parallel aan de scouting tentoonstelling werd een tentoonstelling voorbereid
voor het 90-jarig bestaan van voetbalclub JVC. Ook hier werd veel materiaal
door JVC aangeleverd. Tevens hebben JVC leden actief meegeholpen bij de
selectie van het fotomateriaal. Anders dan gebruikelijk is deze tentoonstelling
niet in het C.A. gebouw geplaatst, maar ‘vertaald’ naar een digitale presentatie.
Deze is ter beschikking gesteld aan JVC en bij hun feestelijkheden afgespeeld
60 jaar Molukkers in Cuijk
Bij de activiteiten rondom 70 jaar Molukkers in Nederland en 60 jaar Molukkers
in Cuijk, is door de werkgroep Bersama gevraagd een tentoonstelling te
realiseren over de Cuijkse Molukkers.
Het Cuijks Archief heeft hieraan gehoor gegeven en een tentoonstelling
voorbereid, gebruikmakend van C.A. materiaal en foto’s aangeleverd door de
Cuijkse Molukse gemeenschap.
Deze ruim opgezette tentoonstelling (ruim 400 afbeeldingen) is op locatie in
Cuijk door de werkgroep Bersama opgesteld, als aanvulling op de landelijke
tentoonstelling, getoond in 6 containers.
De dynamiek van Cuijk
Als herinnering aan de gemeente Cuijk, die ophield te bestaan per 1-1-2022, is
een tentoonstelling aangemaakt onder de naam “de dynamiek van Cuijk”. Deze
zou in de schouwburg worden opgesteld als toevoeging bij de afscheidsfestiviteiten. Helaas gooide ook hier corona roet in het eten en geen van de
geplande festiviteiten kon doorgang vinden.
De tentoonstelling is alsnog in het C.A. gebouw opgesteld en tijdens
openingstijden te bezichtigen.
Social media. PR, Promotie
De nieuwsvoorziening vond onder meer plaats via Facebook met een eigen
pagina en de pagina van Cuijk Verrassend waardoor het aantal volgers wederom
aanmerkelijk is gegroeid. Ook op Twitter was het Cuijks Archief actief en heeft
daar ca. 1.200 volgers. De actuele website werd in toenemende mate
geraadpleegd, ook al vanwege het feit dat steeds meer relevante informatie
digitaal toegankelijk werd gemaakt. Het aantal bezoekers dat de website
uitgebreider bezocht, nam toe tot ruim 6.000.
Publicaties vonden 4 maal plaats in het blad Topic en de dag- en weekbladen in
de regio. In het Blad DeStier was in elke editie een interessant historisch artikel
te lezen. Daarnaast werd meegewerkt aan programma’s voor ValuweTV en TVLand van Cuijk.
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Vrienden van het Cuijks Archief
Het Cuijks Archief werd ondersteund door een betrokken groep Vrienden van
het Cuijks Archief. Naast financiële ondersteuning ondervond het Cuijks Archief
veel steun en hand en spandiensten van deze mensen en bedrijven.
Filmavonden – lezingen - rondleidingen
De gebruikelijke filmavond in februari kon, helaas ook alweer door de
coronamaatregelen, niet plaats vinden. En evenmin konden de rondleidingen en
lezingen worden gehouden.
Andere diensten
Naast de vele verzoeken om informatie, documenten en foto’s, ontving het
Cuijks Archief in dit jaar weer veel schenkingen van historisch materiaal en oude
archieven van particulieren, verenigingen en bedrijven. In dit jaar 38
geregistreerde schenkingen.
‘Highlights’:
•
•
•
•

Fotografieboeken, Kraaijenbergse plas boek
Scouting Haps: foto's + verslagen, stafkaarten, vlaggen
5 fotoalbums van parochie Haps
Schenking Film Homburg Ham in Blik

ICT
ICT is, zoals ook in het vorige verslagjaar werd aangegeven, een belangrijk
onderdeel van de organisatie. Vooral voor het digitaliseren van de beschikbaar
gestelde informatie en foto’s en het onder andere via de website toegankelijk
maken van deze data voor het geïnteresseerde publiek. Dankzij een extra
subsidie van de gemeente Cuijk konden noodzakelijke investeringen worden
gedaan om het beheer, behoud, beveiliging en ontsluiting van de bestanden te
waarborgen. Van groot belang daarbij is het zeker stellen van vooral
fotobestanden middels een veilige back-up. Het ging daarbij onder meer om
vervanging van hardware.
Inmiddels zijn 2 nieuwe servers aangeschaft, worden geïnstalleerd en zijn begin
2022 operationeel. Een nieuwe firewall ten behoeve van de externe toegang van
het systeem is eveneens geïmplementeerd. Veel zal echter nog moeten worden
gemoderniseerd willen we de dienstverlening optimaal kunnen laten
functioneren en bijvoorbeeld thuiswerken beter mogelijk maken.
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Cultuurstraatoverleg
Tweemaal vond overleg plaats met de deelnemers van de Cultuurstraat.
Overleg met de gemeente Cuijk
Periodiek vond bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Cuijk.
Ook in dit verslagjaar besteedde het Cuijks Archief tijd aan de vaste taken voor
de gemeente, met name voor het beheer van het gemeentefotoarchief. Er werd
gewerkt aan het verrijken van foto’s van de gemeente door het toevoegen van
data, situaties, locaties en namen.
Het Cuijks Archief voert deze archieffunctie uit van en in opdracht van de
gemeente Cuijk.
Cuijkse Canon
Missie, een woord met meerdere betekenissen. De Cuijkse canon zal in 2022
een venster plaatsen over de rooms-katholieke zending in dienst van de
bekering. Echter, de Cuijkse canon heeft ook een opdracht, een taak. De missie
van de Cuijkse canon is het aanbieden van kwalitatieve informatie over Cuijks
erfgoed, materieel en immaterieel, zonder met de ogen van nu naar het
verleden te kijken.
Ook in 2021 zijn er weer een aantal vensters gepubliceerd, met een frequentie
van een per maand. Daarbij weet de Cuijkse canon een steeds groter publiek te
bereiken. Eind 2020 11.780 bezoekers, eind 2021 13.430, en dat zonder de
uitgestelde Kuukse Kwis, normaal goed voor ruim 800 bezoekers op een dag!
Verkondig het Woord, werk van de missionarissen, maar ook van een canon.
Vertel geschiedenis in de vorm van een verhaal en het wordt nooit meer
vergeten (R. Kipling). De Cuijkse canon is publieksgeschiedenis en vertelt het
verhaal van Cuijk. Het vindt zijn weg naar geïnteresseerden via de eigen
website, de site regiocanons.nl, de grote onderwijscanon entoen.nu (onderdeel
regiocanons), de plaatselijke krant DeStier en sinds kort de facebook site Cuijk
Verrassend.
Ook in 2021 was zowel het coronavirus als het beleid daaromheen
onvoorspelbaar. Wederom konden musea en bijeenkomsten (o.a. Erfgoed
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Brabant, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed) alleen digitaal bezocht worden.
Ondanks deze beperkingen gaat Hans Peters onverdroten door met het
verzamelen van informatie over ons erfgoed (Nederland, Brabant, Cuijk). Zo
kan hij de geschiedenis van Cuijk ook in een breder perspectief plaatsen.
Heemkunde
De Heemkundegroep produceerde en publiceerde teksten en documentatie over
het ontstaan en de geschiedenis van verenigingen. Door gebrek aan
medewerkers op dit terrein, kon in dit verslagjaar weinig activiteit plaatsvinden.
Het verzamelen van bidprentjes en rouwkaarten heeft, in dit opzicht, wel nog
steeds de volle aandacht. Nieuwe exemplaren worden gescand en in mappen
opgeslagen.
Cuijk in Beeld
De Cuijk in Beeld-fotografen werkten gestaag verder aan het in beeld brengen
van Cuijk. Enkele voorbeelden die voor onze geschiedenis van belang zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EuroParcs Kraaijenbergse plassen
Diverse straten de Valuwe (revitalisatie)
Bezoek Zonnebloemboot (a.d. loswal Cuijk)
De Bungelaar Beers (vóór verbouwing).
Corona teststraat Cuijk
Woningen in aanbouw ’t Bijltje
Nieuwbouw activiteiten bedrijventerrein Laarakker.
Nieuwbouw appartementen Molenstraat (Villa Mosa en de Smidse)
Bouw woningen Cuijkse Lagune (Heeswijkse Kampen)
Nieuwe beelden Beeldentuin
Diverse nieuwbouwprojecten (woningen – bedrijfspanden)

Repro/Fotografie/Video
Krantenartikelen werden gefotografeerd en in digitale vorm opgenomen in de
bestanden en toegankelijk gemaakt.Analoge films, vaak geschonken door
donateurs, werden door de videogroep gedigitaliseerd en in ons archief
ondergebracht.
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ANBI status
Sinds eind 2016 heeft het Cuijks Archief de zogenaamde ANBI-status. Dit geeft
donateurs en ook het Cuijks Archief zelf (belasting)voordelen
Financiën
Het verslagjaar kon dankzij een zuinig beleid met een klein positief saldo
worden afgesloten. Reservering is dringend nodig voor de noodzakelijke
vervanging, uitbreiding en vernieuwing van ICT-apparatuur.
Het Cuijks Archief is volledig afhankelijk van gemeentesubsidie, donaties en
beperkte eigen inkomsten van acties, verkopen en dienstverlening.
De vrijwilligers
In dit verslagjaar waren gemiddeld 40 vrijwilligers actief. Enkele medewerkers
zijn in het verslagjaar vertrokken, waaronder één van de oprichters en
bestuurslid Leo Lange. Mensen die zich met passie hebben ingezet voor de
activiteiten binnen het Cuijks Archief. Alle waardering daarvoor! Gelukkig
hebben zich ook nieuwe mensen aangemeld! Ook al hebben we in het afgelopen
jaar minder onze inzet kunnen tonen, het onderlinge contact en de
samenwerking op ons kantoor en de activiteiten voor het Cuijks Archief werden
ook in dit verslagjaar als bijzonder positief ervaren.
Tot slot
Het Cuijks Archief blikt terug op een door de voortdurende coronaperikelen
enigszins moeizaam jaar 2021. Een jaar waarin wederom met hart en ziel werd
gewerkt aan het beheer en behoud van de historie van Cuijk, Sint Agatha,
Katwijk, Vianen, Haps en Beers. Het einde van het jaar werd vooral gekenmerkt
door het afscheid van de gemeente Cuijk en de overgang naar de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. Met de uitdaging voor het Cuijks Archief om binnen
de nieuwe gemeente een belangrijke en functionele rol te blijven vervullen en
de Cuijkse historie in beeld te houden, verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Cuijk, maart 2022.
Bestuur Cuijks Archief
Stichting FotoArchiefDienst Cuijk
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