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De 'Nieuwsbrief Genealogie Faddegon' verschijnt op momenten dat belangrijke aanvullingen
zijn geplaatst op de website http://faddegon.family/ of als over daarop vermelde personen iets
bijzonders te melden valt.
In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:
- tante Marie geëerd als een van de beroemde '1001 vrouwen in de 20ste eeuw'
- nieuwe ontdekkingen van werkstukken oom Johan
- een molenaarstraditie voortgezet ...
- het gezin van Johannes Vattegom (1721-1762) en Catharina de Groot

Jelle Faddegon, september 2018

tante Marie geëerd in
'1001 vrouwen in de 20ste eeuw'
Op 3 oktober verschijnt het boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw.
Op dezelfde dag neemt Koning Willem-Alexander het eerste
exemplaar in ontvangst en opent hij in het Amsterdam Museum de
gelijknamige tentoonstelling.
Onze tante Marie (1877-1919) is in dit boek opgenomen met een
kort artikel over haar leven en werk. De auteurs maakten daarbij
ook dankbaar gebruik van gegevens uit ons familie-archief.
Op de tentoonstelling in het Amsterdam Museum zal in ieder geval
haar portret worden getoond.
De pagina van tante Marie op onze website vind je via deze link.

Aanvulling penningen oom Johan
Penning 'Pour la Patrie'
Op eBay werd door een penninghandelaar in de VS een penning
aangeboden met de title "Pour la Patrie - Pour la République".
Gesigneerd Faddegon. Het viel nog niet mee deze uit de VS naar
Nederland te importeren, maar via bevriende reaties lukte dat
uiteindelijk.
Aan de stijl te zien is dit ongetwijfeld een werkstuk van oom Johan (1871-1941). Op de
achterzijde staat, dat de penning in 1910 is opgedragen aan een "jeune soldat" G.Chabrolle.
Wie dat was is niet bekend. Waarschijnlijk is Chabrolle gestorven in dienst van het vaderland,
maar over de toedracht daarvan tasten we nog in het duister. En hoe de penning in de VS
terecht kwam?
Weer een puzzel erbij dus..

Gipsstudies in collectie Rijksmuseum
Op de website van het Rijksmuseum werden onlangs de afbeeldingen van een aantal
gipsstudies geplaatst, die oom Johan maakte, o.a. voor het ontwerp van de Rembrandtpenning
uit 1906. Interessant is het te zien, hoe het eerdere ontwerp zich heeft ontwikkeld tot de
uiteindelijk versie.
De gipsstudies zijn, evenals de bovengenoemde penning, op de website te vinden via deze link.

Weer een molenaar in de familie
Sinds april jl. is de auteur dezes gediplomeerd vrijwillig molenaar.
Daarmee wordt de 'tik van de molen' die Pieter Faddegon medio 19e
eeuw tot zijn uitvindingen bracht, in bescheiden mate in de familie
voortgezet. Iedere vrijdagmiddag ben ik als dienstdoend molenaar te
vinden op de Delftse molen 'de Roos'.
Over de uitvinding van Pieter Faddegon (1807-1889), de zg
'Waterbraker', is reeds geruime tijd een artikel in voorbereiding ter
publicatie in een van de vakbladen. Daar er voortdurend nieuwe
gegevens opduiken, onder andere doordat dagbladen uit de 19e eeuw
via internet beschikbaar komen, waarin een uitgebreide discussie
plaatsvindt over deze uitvinding, loopt de afronding van het artikel weer
aanzienlijke vertraging op. Op de aan Pieter geweide pagina van de
website vind je een eerste aanzet.

de Dordtse familie Faddegon-de Groot
Op de pagina van de oudste families Faddegon uit Dordrecht is een kort artikel toegevoegd
over het gezin van Johannes (1721-1762) en Catharina (1722-1797) (Jan en Caatje), de
tweede ons bekende generatie Faddegons. Te bezoeken via deze link.
De weinige gegevens die we van hen hebben, komen uit de doop-, trouw en begraafregisters.
Johannes en Caatje waren beiden vroeg wees; wellicht kan via weeshuisarchieven wat meer
duidelijkheid komen over hun jeugdjaren.
Het lijkt een gezin geweest te zijn, dat op enige stand geleefd kan hebben, maar daarnaast ook
armoedige omstandigheden moet hebben gekend.

Bijdragen gevraagd
De inhoudsopgave van de website geeft een indruk van de onderdelen, die nog moeten worden
ingevuld. Als je hier een bijdrage aan wilt leveren, ben je van harte uitgenodigd contact op te
nemen. Op de contactpagina staan daartoe verschillende mogelijkheden.
Velen gingen je al voor, het materiaal dat daaruit beschikbaar kwam, wordt de komende tijd op
de website geplaatst. Vooral foto's en familieverhalen zijn en blijven zeer welkom!
Op de pagina hulp gevraagd staat een aantal gerichte vragen om assistentie.

Verzendlijst
Als je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, of als je hem ten onrechte krijgt toegestuurd, kun je
dat met de link onderaan deze brief doorgeven.
Als je deze brief via andere weg hebt ontvangen, maar graag zelf op de verzendlijst wilt staan,
gebruik dan het formulier op de contactpagina van de website.

www.faddegon.family

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@faddegon.family toe aan uw adresboek.

