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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Genealogie Faddegon

Voor belangstellenden in de Faddegon-historie
Dit nulnummer van de "Nieuwsbrief Genealogie Faddegon" ontvang je, òfwel omdat je familie
bent, of omdat je in het verleden belangstelling hebt getoond voor de geschiedenis van één of
meer familieleden.
De bedoeling is, dat deze nieuwsbrief verschijnt, telkens als er op de website
http://www.faddegon.family belangrijke aanvullingen zijn geplaatst. In de nieuwsbrief vind je dan
een beschrijving van die aanvullingen, mèt een link naar de betreffende pagina op de site.
Dit nulnummer is bedoeld om je een eerste indruk te geven van wat er al is gepubliceerd en van
de ambities die er wat dat betreft nog zijn (en dat zijn er veel....).

Veel leesplezier gewenst en laat maar horen wat je er van vindt!
Jelle Faddegon, december 2017

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.
Met de website zoals die nu in ontwikkeling is, heb ik twee
doelstellingen voor ogen:
- een idee geven van de ontwikkeling van de generaties
Faddegon (en aanverwante families), vanaf de eerst bekende
voorouders tot de generatie van onze ouders.
- het leven en werk beschrijven van een aantal opvallende
familieleden in de context van de tijd waarin zij leefden.
Daarnaast geeft de site toegang tot de basale genealogische
gegevens in de vorm van genealogieën en kwartierstaten.

Op de site vind je een pagina over de eerste generaties
Faddegons. Gedurende de gehele 18e eeuw verbleven die in
Dordrecht.
Hoewel het speurwerk tegenwoordig steeds meer wordt
ondersteund door digitale bronnen, is er nog veel dat we niet
weten. Wat maakte bijvoorbeeld dat Pieter Faddegon er in
1724 voor koos zijn vrouw en twee peuters achter te laten en
aan te monsteren bij de VOC?
Aan Johan Faddegon (18711941) weidde ik enkele jaren
geleden al een volledige
website. De werken die hij
als penningkunstenaar
maakte heb ik daar in een
catalogus opgenomen. Ik
vind het nog steeds een heel
fraai ontworpen site, maar helaas is deze te
complex om goed te onderhouden. De
laatste ontdekkingen staan nu op zijn
pagina van de familie-site.

De pagina over Marie
Faddegon (1877-1919) is
volop in ontwikkeling. Veel
informatie uit verschillende
bronnen komt hier samen
Als dat is uitgekristalliseerd,
vraagt het verhaal nog wel
om een "redactie-slag".
De redactie van het Digitaal Vrouwenlexicon
van Nederland maakte er al dankbaar
gebruik van.

Een bijdrage leveren?
Als je op de inhoudsopgave van de site kijkt, kun je zien dat er veel onderdelen zijn, 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. Vooral
foto's en familieverhalen zijn zeer welkom!
En op de pagina hulp gevraagd vind je een aantal gerichte vragen om assistentie.

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.

