PERSBERICHT
29 oktober 2018

Kattebelletjes uit de Belgische Opstand publieksfavoriet
CBG wint archiefverkiezing Stuk van het Jaar 2018!

De Kattebelletjes uit de Belgische Opstand zijn uitgeroepen tot Stuk van het Jaar 2018. Dat
werd vandaag zaterdag 27 oktober bekendgemaakt in de bibliotheek van het Rijksmuseum
tijdens de Nacht van de Geschiedenis. Het CBG is blij en trots dat het publiek massaal voor
dit unieke archiefstuk heeft gekozen en is erg dankbaar voor alle stemmen. Met maar liefst
1.061 stemmen hield het CBG Tresoar (2e plaats met 832 stemmen) en Gelders Archief (3e
plaats met 779 stemmen) achter zich. In totaal zijn er voor de verkiezing 8.741 stemmen
uitgebracht.
De kattebelletjes waar het CBG-publiek massaal op heeft
gestemd geven ons een unieke inkijk in het harde
dagelijkse leven van een dienstplichtig militair ten tijde
van de Belgische Opstand. Het zijn staccato
koeriersberichten van Abraham Eijbergen (1785-1845)
die ten tijde van de Belgische Opstand als musketier
ingekwartierd was in Den Bosch en schreef over de
toestand van zijn bataljon.
Stuk van het Jaar
Dit jaar werd voor de vierde keer de ‘Stuk van het Jaar’
verkiezing gehouden in oktober, de Maand van de
Geschiedenis. Het is een online publieksevenement van
de Nederlandse archieven waarbij iedereen kan
stemmen op zijn of haar favoriete archiefstuk. Dit jaar
stonden de ingezonden stukken in het thema van de
Maand van de Geschiedenis 2018: opstand.

v.l.n.r. Ruud Yap (directeur a.i. CBG), Vera Weterings
(campagneleider CBG) en Sacha de Boer (boegbeeld
Stuk van het Jaar 2018)

Voorverkiezing
Het CBG heeft voorafgaand aan de landelijke verkiezing in de maanden juli en augustus een
voorverkiezing gehouden. Op deze manier heeft het CBG samen met het publiek bepaald welk
archiefstuk zou worden ingezonden voor de landelijke verkiezing in oktober. Er waren vier
archiefstukken binnen het thema opstand waaruit men kon kiezen: het dagboek van Erica Simons
(1956), de rapporten over de tweede expeditie tegen Atjeh (1873/1874), de gevangenschap en
moeizame integratie van NSB-lid Nicollas van Bakergem in de samenleving (1940-1950) en de
kattebelletjes uit de Belgische Opstand (1830). De kattebelletjes over de Belgische Opstand (1830) uit
de collectie Kempff waren overduidelijk publieksfavoriet.
Kattebelletjes uit de Belgische Opstand
Abraham Eijbergen (1785-1845) was ten tijde van de Belgische
Opstand ingekwartierd in Den Bosch als musketier. Hier schreef
hij korte koeriersberichtjes over de toestand van zijn bataljon.
Deze briefjes geven ons een unieke inkijk in het harde dagelijkse
leven van een dienstplichtig militair ten tijde van de Belgische
Opstand. Daarbij is het uniek dat deze kattebelletjes bewaard
zijn gebleven. De berichtjes waren kort maar krachtig.
Desalniettemin gaven de staccato-berichten voldoende
informatie over de toestand van zijn medestrijders al waren ze
vaak lastig te lezen omdat Abraham ze met potlood schreef.
Abraham schreef zijn korte koeriersberichtjes vermoedelijk aan
zijn superieur om hem op de hoogte te stellen van de toestand
van zijn bataljon, zoals bijvoorbeeld: ‘komplementen en dat hij
nog leeft’, ‘de kapt. Bergem, arts, keerde geblesseerd’ en
‘Luitenant Jacobs gekwetst’.

Kattebelletjes uit de Belgische Opstand (1830)
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Collectie Kempff

Meer achtergrondinformatie bij het archiefstuk, de auteur en de collectie is te vinden op www.cbg.nl
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Vera Weterings telefonisch via 070-315 0577 (mobiel 06-54156110) of per e-mail. Meer
achtergrondinformatie en persbeelden zijn te vinden op de perspagina van het CBG.
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek
naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch
onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en
familienamen.

