
1859.04.25
Brief van Johannes Leendert Faddegon, horlogemaker te Amsterdam, aan de regenten van het 
Weeshuis te Gorinchem.
 
 Amsterdam 25 April 1859

 WelEdele Heeren

Deze is dienende UEd kennis te geven dat ik verplicht geweest ben heden mijn broeder het huis te 
ontzeggen. Of schoon nimmer vrolijk van aard geweest zijnde was dit in het laatste jaar zoo sterk 
toegenomen dat men niet wist wat met hem aantevangen  hetwelk ik toeschreef aan zijn borstziekte 
Dit schijnt echter het geval niet te zijn maar wel zucht tot vrij en onafhankelijkheid. Ik heb hem dan 
ook in de laatste tijd alle mogelijke voorslagen gedaan om een andere betrekking te zoeken hetzij 
hier of elders maar hij heeft zich zoo bepaald de rol van stommetje te spelen voorgenomen dat ik 
met geen mogelijkheid zijn voornemen kan gissen  totdat ik nu wegens verregaande hatelijkheid en 
lage brutaliteit hier een einde aan heb moeten maken en het mij ondoenlijk is verder eenig toezicht 
over hem te hebben.

 Met hoochachting heb ik de eer te zijn 
 UEd DW Dienaar    JL Faddegon
-----------------------------------------------



1859.04.27

Brief van Johannes Leendert Faddegon, horlogemaker te Amsterdam, aan de regenten van het 
Weeshuis te Gorinchem.

 Amsterdam 27 April 1859

 WelEd Heer

Tot mijn leedwezen moet ik UE de bevestiging geven dat niets door mij in overijling gedaan is. Van 
het ogenblik dat hij bij mij gekomen is is hij niet als broeder maar als eigen kind behandeld 
geworden Ik ben begonnen met hem school te laten gaan wegens zwakte moest hij daar af twee 
jaren heb ik hem les in fransch en engelsch laten geven tot eindelijk zijn meester mij bedankte  
Spelende is hij bij het vak opgeleid en alle mogelijke moeite beproefd om het hem te doen leeren. 
Altijd was hij even stil doch hier waren wij reeds aangewend. Werd hem gevraagd scheelt er iets 
aan was het antwoord neen  Gaat het niet naar u zin jawel  daarmede was ik zoo wel als elk ander 
uitgepraat  alles ging echter goed tot zoon 2 maanden Toen heeft hij een dag rond gewandeld waar 
hij geweest is of wat hem scheelde weet ik nog niet  na dien tijd is hem alles onverschillig wat hem 
gevraagd of voorgeslagen word alles word beantwoord met hum  Zondag morgen heeft hij een 
einde aan zijn stilzwijgen gemaakt. Ofschoon hij zelf even goed als ik overtuigd ben van de zorg 
welke mijn vrouw immer aan hem besteed heeft en altijd zijn voorspraak geweest is wanneer ik 
meer dan reden tot ontevredenheid had, heeft hij in een oogenblik dat ik niet tegenwoordig was op 
een lage wijze ongenoegen gezegt als zijnde zeven jaren lang verwaarloosd, gekleed moeten gaan 
dat een ieder een afschuw van hem had. Waarom wij hem niet in het weeshuis gelaten hadden dat 
hij dan zijn eigen brood kon verdienen, etc. Een ieder die dan ook enigzins met onze huishouding 
bekend is vraag of de jongen wel bij zijn hoofd is  het schijnt hij van plan is het horologiemaken 
vaarwel te zeggen en zoekt bij de Heer van Vlissingen geplaatst te worden. Op dit oogenblik is hij 
bij zijn zwager Eiff Vijzelstraat bij Reguliersdwarsstraat-  Ik heb hem voor deze week f 5-  als 
kostgeld toegezegd en dat hij overigens voor zich zelf moest zorgen.
 Met hoogachting heb ik de eer 
 te zijn UEdDWDienaar

 JL Faddegon

-----------------------------------------------



1859.05.03
Brief van Frederik Hendrik Eiff, wonende Vijzelstraat te Amsterdam, echtgenoot van Maria Alida 
Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te Gorinchem.

De Heer C. de Gijzelaar
    te Gorinchem
 Amsterdam 3 Mei 1859

 MijnHeer!

 Al hetgeen mijne Zwager Faddegon UEd gemeld heeft, bevat alles waarheid, niettegenstaande 
zijne maatregel eenig zinds hard na en onverwacht was.
  De jonge Faddegon heeft Zijne Zuster welke hem als een kind verzorgd heeft eene wreede 
belediging aangedaan door haar te verwijten dat zij hem maar in het Weeshuis had moeten laten en 
meer dergelijk.
 Niettegenstaande is hij ongelukkig en zal het meer nog worden, indien niemand zijn lot aantrekt.
Gedurende de tijd dat hij bij ons is geweest, heeft hij moet ik bekennen nog al zijn best gedaan iets 
te verkrijgen, doch alles mislukt.  Toen hebben wij zoo veel mogelijk getracht zijnen broeder en 
zuster te overreden hem weder bij hun in de nemen. Dat bleef echter zonder gevolg en zal het wel 
blijven.
   Wij hebben hem nog lang teruggehouden, tot dat wij zagen niets aan zijn lot te kunnen verbeteren 
en heeft hij het plan volvoerd wat hij reeds dadelijk had opgevat, namenlijk naar Utrecht en verder 
naar Gorinchem te gaan om door tusschenkomst HH Regenten eenige Betrekking te verkrijgen, 
welke hem een Bestaan oplevert en wij hopen dat zulks hem moge gelukken, daar veel rond 
zwerven hem op dit oogenblik zeer nadeelig zoude zijn, daar hij thans veel hoest en voorleden jaar 
eenige malen bloed opgaf en het verdriet en vermoeijenissen draagt daartoe veel bij.
   Ik hoop hiermede aan Uw geëerd verlangen te hebben voldaan, niets anders wetende wat tot 
Inlichting kan strekken.
  Hoogachtend heb ik de eer te zijn
 UwEdels DWDienaar
 F.H.Eiff

-----------------------------------------------



1859.05.03
Brief van Leendert Faddegon, horlogemaker te Utrecht, aan dhr de Gijzelaar, regent van het 
Weeshuis te Gorinchem.

Mijnheer Den WelEd Heer de Gijzelaar
  bij het stadhuis  te  Gorinchem

 Den WelEd. Heer de Gijzelaar te Gorinchem
 WelEd Heer!

Hedenmiddag kreeg ik, tot mijnen groote verwondering, een bezoek; van mijne Neef, mijn gewezen
pupil Barend Faddegon, die mij mededeelde dat hem de huisvesting bij zijnen Broeder was ontzegd;
Dat hij voornemens was, zich tot de Heeren Regenten van het Burgerweeshuis ten uwent te wenden.
Ik heb hem, ook zulks aangeraden, doch heb hem verzocht, ten mijnent te blijven, tot tijd en wijle, 
dat hij UEd. eerst geschreven had, om te informeren, wanneer of Uw WelEd, hem ten uwent kan 
verwachten, waaraan hij gaarne heeft willen voldoen. Zoo is mijn beleefdelijk verzoek, van Uw 
WelEd te mogen weten, wanneer mijn Neef, ten uwent zal komen, zullende hij zijn verblijf, zoolang
ten mijnent houden, daar hij als jongmensch op zijnen leeftijd, niet buiten bescherming kan, en daar
ik als wees, van zijn Vader, dezelfde bescherming genoten heb, acht ik mij verpligt, mij niet 
belangeloos ten opzichte zijns tegenwoordig's en toekomend lot te stellen.
 Waarmee de ik de Eer heb te zijn in afwachting
 Uw Dienstw. Dienaar,  L.Faddegon
Utrecht 3 Mei 1859

-----------------------------------------------



1859.05.03
Brief van Barend Abraham Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te 
Gorinchem.

 Amsterdam 3 Mei 1858 
   (ws fout gedateerd – 3 mei 1859 klopt beter)

 Wel Ed Heer

 Mijn voornemen was geweest morgen per berge mij ten uwent te vervoegen, doch mijn Oom
mijn gewezene voogd, heeft mij aangeraden UWelEd eerst te schrijven omdat weligt zijn kon, dat 
Heeren regenten niet in de stad waren en mij zoo lang te zijnent op te houden tot ik UWelEds orders
ontvangen heb.
Zondag acht dagen ben ik het huis bij mijn broeder ontzegd en heb mij tot heden bij mijn zwager in 
Amsterdam opgehouden.
Welke tijd ik besteed om zoo mogelijk, het zij in de een of de ander conditie geplaats te worden
Ten uwent komende zal ik UEd wijdens mondeling met het gebeurde bekend maken
Heden morgen voor mijn vertrek ben ik noch bij mijn broer geweest om de gaping te herstellen 
doch zulks was vruchteloos.
Daarboven heb ik geen gelegenheid om bij mijn broeder mijn vak te leeren waardoor mijn vroege 
ontwikkeling zeer verachtert is daar ik maar altoos gebruikt werd om te verkoopen en de winkel 
schoon te houden.

 In afwachting van UEds orders
 Heb ik de eer te zijn 
 UEdDWDienaar 
  B A Faddegon

-----------------------------------------------



1859.05.08
Brief van Barend Abraham Faddegon, aan de regenten van het Weeshuis te Gorinchem.
 

 Amsterdam 8 Mei 1859
 Wel Ed Heeren!
  Uwe geëerde van den 6 dezer is mij wel geworden, uit UEds schrijven heb ik bemerkt dat gij 
mijne attentie niet begrepen hebt, ik stel prijs en ben dankbaar voor de hulp en de assistentie, die ik 
in UEd en in het weeshuis kan vinden en zal ook volgaarne, wanneer het niet anders zijn kan en 
Heeren regenten hun meening is dat ik in het weeshuis ten Uwent weer zal komen, mij met 
verschuldigde dankbaarheid aan Uwe bescherming onderwerpen.
  Mijn schrijven aan UEd is niet geweest omdat ik van al mijne familie voor het hoofd werd 
gestooten, maar wel om dat ik beschouwde, dat ik noch geen persoon heb, en dat het mij niet vrij 
stond om mij naar eigen goed vinden daar mijn broer mij zijn huis ontzei, bij wie ik op Uwe orders 
was; bij andere familie zonder Uw voorkennis te huisvesten.
  Mijn doel was dus geweest om persoonlijk gelijk ik nu door de pen doet UEd verlof te vragen of ik
bij mijn Oom L Faddegon, mijn gewezene Voogd te Utrecht op dezelfde wijze niet zou mogen zijn, 
als ik bij mijn broeder ben geweest.
  Deze met ondankbaarheid beloond ik heb zijne administratie over de geweze zaak die hij op zijn 
firma voor ons te Gorinchem gedreven heeft en welke hem f 1600. heeft gekost gezien, is noch boos
noch haatdragend en minst niet op mij omdat ik toen als kind aan alles onbewust was.
  Mijn Oom heeft in zijn schrijven UEd hier geen melding van willen maken noch mij zelven 
hiertoe willen bemoedigen, maar hij heeft mij gezegd dat hij geen schijn wil geven, dat hij de hand 
leend om mij met mijn broeder in onenigheid te helpen maar dat hij bereid is, naar zijn vermogen, 
wanneer ik zulks voor mijn eigen belang wenschelijk achte, en Heeren regenten hiertoe instemden 
wanneer hij door hun Edel  gevraagd werd of het niet doenlijk zoude zijn dat hij zich mijnen 
aantrok om mij verder te bekwamen hij bereid was, om voor mij te zijn, wat mijn vader voor hem 
was, ik heb mijn Oom verlof gevraagd UEd deze te schrijven. Hij is met de gansche inhoud bekend 
en het is met zijne voorkennis dat ik mij maandag noch niet op reis naar Gorinchem begeef, dan 
welligt mogelijk door een brief van UEd en een van mijn Oom terug mijn overkomst onnodig zou 
zijn, mijn Oom bereid mij te assisteren had echter liever gezien dat ik maar mondelings buiten hem 
om dit had afgemaakt.
  Ued zoude aan mijn Oom kunnen informeeren hoeveel ontwikkeling ik in mijn vak noch noodig 
heb en in hoeverre hij mij genegen of ongenegen is. Verschoon mij derhalve dat ik de reiskosten 
noch spaar en andermaal op UEds orders wacht.
 UEds DWDienaar
 B.A.Faddegon

-----------------------------------------------



1859.05.12
Brief van Leendert Faddegon, horlogemaker te Utrecht, aan dhr de Gijzelaar, regent van het 
Weeshuis te Gorinchem.

 Mijnheer
Den Weled. Heer C de Gijzelaar
  te Gorinchem.

Den Weled. Heer Gijzelaar te Gorinchem.
 Weled. Heer.
In antwoord op de Uwen, van 10 dezer, is dienende, dat ik bewilligd mijnen Neef Barend Abraham, 
ten mijnent te houden, voor hem te zorgen, en te onderhouden, zooveel mogelijk te ontwikkelen, en 
voor zijn toekomstig belang te zorgen, als in mijn vermogen is. Tegen te gemoet koming van het 
hem met regt toekomende aandeel, voortvloeijende uit de revenuen van het Huis ten Uwent, de 
rente van inschrijving, of dergelijk, welke gelden door mij, voor hem gebruikt zullen worden tot het
onderhoud van kleederen. Ik heb mij volstrekt niet in willen, om zelven aan UEd te schrijven, 
omdat ik ongaarne schijn, noch daad wilde geven, noch nemen, of ik mijnen Neef, in het tusschen 
hem en zijnen Broeder bestaande versterkte, of opzette, maar omdat hij zich zelven jegens mij, 
nimmer onerkentelijk betoond heeft, en op zijnen leeftijd ontwikkeling noodig heeft, welke hij bij 
mij genieten kan, acht ik mij verpligt, om mij geheel onzijdig voor deze bereid te houden. Mogt het 
echter zijn, dat Heeren Regenten, en mijn Neef zijnen Broeder, hem na eenige weken, noch weder 
in zijnen ouden betrekking terug wenschen de hebben, ben ik bereid, hem weder af te staan wanneer
het maar voor zijn best is; en anders zullen wij het voor bepaald houden, dat hij bij mij op den 
zelfde wijze, als bij zijnen Broeder continueert.
 Doch een ding, heb ik te verzoeken, wanneer het Heeren Regenten mogelijk was, hem te assisteren 
met een f 30 gld. gereedschappen, die hij onontbeerlijk van noode heeft; dat zulks dan ten laste van 
het Weeshuis kwam, want het is niet alleen genoeg, dat ik hem assisteer om het mijne te laten 
gebruiken, maar hij blijft hierdoor, wanneer hij een jaar twee à drie verder is, altijd te zwak en 
afhankelijk, om iets voor zich zelven aan te vangen, hetzij dat ik kwam te vallen, of op welke wijze,
dat hij een patroon moest zoeken, blijft dit voor hem en bezwaar. Moge het zijn, dat er voor hem 
noch enige gelden in kas zijn, zoude het mij ook aangenaam zijn, bij de beantwoording van dezen 
vraag, in de loop van eenige weken, die van UEd te mogen ontvangen.
Daar hij behoefte had aan een daags pak, heb ik heden middag de kleermaker laten komen, om hem 
de maat te komen nemen, kon ik dus deze uitgave, met zijn eigen inkomen bestrijden, hetwelk ik 
beloof, dat ik zal blijven doen, en het te kort komende er bij zal passen, zoude mij in het begin 
aangenaam zijn, en dringt de aanvrage van zijn gereedschap, voor zijn toekomstig welzijn 
nochmaals sterk aan UEd.'s overweging aan, daar dezelve zijn eigendom zijn, en blijven, en zijne 
ontwikkeling en eigen verzorging voor de toekomst bevorderen. Ik houd mij overtuigd Weled. 
Heeren, dat ik Gorinchem's Weeshuis, met de minderjarige van wijlen mijnen Broeder, niet teveel 
heb bezwaard, maar in hun belang, veel heb trachten te verligten. In afwachting van UEds gunstig 
antwoord, wat ik in de loop eenigen weken de gemoet ziet, opdat de Heeren Regenten, ruimschoots 
tijd hebben, om een en ander te overwegen.
 Heb ik de eer te zijn UEd's Dienstw. Dienaar,
 Utrecht 12 Mei 1859
 L. Faddegon
-----------------------------------------------



1859.06.16
Brief van Leendert Faddegon, horlogemaker te Utrecht, aan dhr de Gijzelaar, regent van het 
Weeshuis te Gorinchem.

 Mijnheer
Den Heer C de Gijzelaar
  te Gorinchem

 Den WelEd. Heer C de Gijzelaar te Gorinchem

 WelEd. Heer.
Hiernevens heb ik de eer, bij deze UEd. toe te zenden Uwe rekening over het beheerder 
nalatenschap van wijlen mijnen Broeder B. Faddegon, van de minderjarige A B. Faddegon, deze 
gelden zullen door mij voor de minderjarige, aan gereedschappen besteed worden en de rekening 
aan de kleermaker, hier voor hem gemaakt voldoen. Overigens heb ik hem, tot onderhoud 
toegezegd, dat hij wekelijks ééne gulden van mij zoude ontvangen, dat dit environ zoude stroken 
met zijn inkomen. Overigens zal ik tot zijne bekwaming aanwenden, wat ik kan. Aangenaam zal het
mij zijn, wanneer nu en dan, door UEd. aan hem geïnformeerd moge worden, of er voor zijnen 
verpleging en ontwikkeling gezorgd wordt. Ik ben overtuigd, dat het meer dan tijd is, dat hij voor 
zijn vak bekwaamt wordt, dat hij bij zijnen Broeder, wel leiding tot koopman, of ik mag liever 
zeggen tot Winkelbediende, maar niet tot Horologiemaker genoten heeft, door dat mijn Neef, zich 
wel op het Winkelieren,  maar niet op het Horologiemaken toegelegen heeft. Hierbij ontvangt UEd 
de quitantie van de rente, door mij ontvangen.
 Waarmede ik de eer heb te zijn
   UEd's Dienstw. Dienaar  
 L. Faddegon
 Utrecht 16 Junij 1859

-----------------------------------------------



1859.10.03
Brief van Leendert Faddegon, horlogemaker te Utrecht, aan dhr de Gijzelaar, regent van het 
Weeshuis te Gorinchem.

Den WelEd. Heer de Gijzelaar te Gorinchem

 WelEd. Heer!
Gepasseerde week is mijn Neef BA Faddegon omdat het kermis was, naar Amsterdam geweest. Een
paar dagen daarna zeide hij, nu was er een goede betrekking in Amsterdam open. Dit kwam mij 
vreemd voor, en daar ik voor weldoen ondank moede ben, gaf ik ten antwoord. Ik heb niets over 
Uw te zeggen, wat mij betreft: gij kunt gaan, al wilt gij van avond, wij op ik ten antwoord 
kreeg. Neen Oom! Dat is het geval niet. Gedurende die tijd bleef mijn Neef, pijnzend en zuchtend, 
waarom ik verscheidene meerdere malen om de rede vroeg, doch het was altijd, Och niets 
Oom. Eenige dagen daarna kwam mijn neef bij mij, en zeide; Oom ik wilde maar liever naar 
Amsterdam gaan, waarop ik heb gezegd. Dat is goed, maar jij begrijpt wel, dat kan niet, zonder 
voorkennis van Heeren Regenten van het Weeshuis. Ik moet Uw zeggen dat zoo lang mijn Neef bij 
mij is geweest geen de minste aanleiding tot ontevredenheid tusschen ons beide bestaan heeft voor 
zzo ver mij bewust is. Ik heb mijn Neef mijn huis niet ontzegd, en daar hij geen ouderlijke 
verzorging heeft, ben ik bereid hem te houden gelijk ik bereid ben, wanneer Gij het goedvind hem 
te laten gaan. Doch ik ben verpligd, daar zijn toeverzicht in UEd' hand is, UEd eenige inlichting te 
geven aangaan de mijnen Neef. Hij is een spaarzaam oppassend jongenmensch doch zijn 
godsdienstige denkwijze zijn ongelukkig. Hij grijnst tegen het Christendom, dit is een snood 
bedroog in zijn oogen, en bij zijnen Broer in Amsterdam, die hem maatschappelijk zijn 
ontwikkeling of leertijd verwaarloosd heeft, zoodat ik kan zeggen dat hij in die korte tijd, wat hij 
zelf moet staven, meer ontwikkeling bij mij genoten heeft, dan in al die jaren bij zijn broer. Zoo 
zoude het voor hem ongelukkig zijn, wanneer hij in het huis van zijnen Broer terug zoude keeren, 
om dien vergruizing van den dierbaren Heiland dieper in te zuigen. Catéchasatie noch belijdenis 
heeft bij hem noch niet plaatst gehad. Ik heb hem hier willen hebben bij Dominé Bösken, die ik van 
zijn gevoelen en denkwijze vooraf onderrigt had, en die hem op een privaat Catéchasatie met de 
studenten, onder wien dit snood gevoelen helaas, zooveel plaatst heeft, in Gods hand wilde hebben 
en doen wat hij kon, zoodat mijn huis, hem niet zoo aangenaam kan zijn, dan ene groote wereldstad 
Amsterdam, die voor een jongmensch, wegeslepend is, daarbij heeft hij engagement met een meisje
te Amsterdam zonder eenig fortuin, verders is zij mij onbekend. Evenmin als ik mijn deur, voor 
mijn Neef wil sluiten, even ongaarne heeft men iemand die tegenzin heeft over zijn vloer. Wanneer 
er mogelijk heid bestond dat hij in Gorinchem geplaatst werd, was veel verkieslijker dan 
Amsterdam. Mijn Neef draagt natuurlijk geene kennis van de schets welke ik UEd geeft van zijne 
gevoelens, en zoude meenen, wanneer ik hem daarvan kennis gaf, ik verharding en vijandschap 
zoude opwekken, en verzoeke UEd derhalve dit ook voor UEd te houden, maar acht mij verpligt, 
om UEd als Voogden die als ouders voor hem staan, hiermede bekend te maken.  Bij wien of waar 
mijn neef in Amsterdam naar toe wil gaan, weet ik niet.  Ik verzoeke UEd beleefdelijk, wanneer 
UEd hem schrijft, hem van al dit mijn schrijven niet mede te delen, alleenlijk van mij vernomen 
hebbende dat hij van hier wilde vertrekken, wat ik om zijne gevoelens liever zie tot voorbeeld voor 
mijn huisgezin, waarin zulke denkwijze schadelijke invloed maakt, dan dat hij zoude blijven, doch 
evenmin verstoot ik hem. Ik blijf bereid in 't welzijn van mijn Neef en aan de wil van U die hem 



toevertrouwd is mede te werken.  Waarmede ik blijf in afwachting van uw antwoord UEd's Dienstw.
Dienaar
 L. Faddegon
 Utrecht 3 October 1859
-----------------------------------------------



1859.10.04
Brief van Johannes Leendert Faddegon, horlogemaker te Amsterdam, aan de heer de Gijzelaar, 
regent van het Weeshuis te Gorinchem.
 

 Amsterdam 4 october 1859

 WelEd Heer de Gijzelaar te Gorinchem

Met bevreemding heb ik vernomen welk gebruik door UEd van mijn geld namelijk het aandeel en 
de rente voor mijn broeder over 1858 gemaakt is ik verzoek UEd mij dit in de loop deze maand te 
doen restitueren. Daar wanneer het te doen is om cadeau te geven ik zulks zelf kan maar daarvoor 
geen ander behoef.
Hierbij ontvang UEd ook Copij van een schrijven wat ik voor eenige dagen van mijn broeder 
ontvangen heb  ik hoop Ued hem niet zal verpligten daar te moeten blijven wanneer hij een andere 
betrekking kan krijgen daar elke dag langer verblijf als niet anders dan in elk opzicht schadelijk 
voor hem moet wezen -

 In afwachting heb ik de eer te zijn

 UEds DWDienaar

 J L Faddegon

  Copie Ommezij

 Copie

 Utrecht 24 Sept 59

Zaturdag avond is er weer een fameus schandaal in huis voorgevallen ik heb Oom gezegd liever 
maar iets anders te zoeken waarop mij geantwoord is dat ik vertrekken kon wanneer ik wilde doch 
dat ik eerst een brief na Gorinchem moest schrijven 
Wees zo goed mij met goede raad bij te staan en u best te doen voor mij iets anders te krijgen
ik geloof dat Oom in het volle vertrouwen verkeerd dat men mij dwingen zal hier te blijven indien u
dus iets voor mij in Gorinchem kon doen zal u mij groot plezier doen –

 Uw Broeder

 B A Faddegon

-----------------------------------------------



1859.10.11

Brief van Johannes Leendert Faddegon, horlogemaker te Amsterdam, aan de heer de Gijzelaar, 
regent van het Weeshuis te Gorinchem.

WelEd Heer de Gijzelaar
  te Gorinchem

Amsterdam 11 October 1859

Wel Ed Heer!

In antwoord op UEds  brief van 8 dezer is deze UEd bepaaldelijk te verzoeken mij de bewuste 
gelden te doen terugbetalen daar hiervan geen centime ten nutte van mijn broeder besteed is of 
besteed zal worden. Wat onbeleefdheid in mijn brief aangaat zoo zal UEd zulks minder 
verwonderen wanneer Ued ik nog slechts enigzins zou schrijven hetwelk ik bij het ontvangen der 
rekening van u kreeg kan herinneren. Wanneer men overtuigd is al het mogelijke gedaan en 
beproefd te hebben tot iemands geluk zoo zal het niemand aangenaam zijn beleedigd te worden 
onverschillig door wie ook redenen waarom ik UEd destijds ook niet verder geantwoord hebt. Enfin
dit is gepasseerd. Ik twijfel geenzins of de boven bedoelde gelden zijn met een goed doel naar 
Utrecht gezonden ofschoon mijn broeder daar volstrekt geen behoefte aan had daar wat zijn 
kleeding aangaat hij bij zijn vertrek van ons aan onderkleeden voorzien was van 6 stuks van alles en
overigens gekleed ging als elk fatsoenlijk burger jongmensch en wat zijn gereedschap aangaat zoo 
is hij daarin te goed gesorteerd om het in Utrecht te doen verwaarlozen. Hetgeen ik mij echter niet 
begrijpen kan is dat men zoo geheel en al de handelingen van mijn Oom tijdens de voogdij over mij
en mijn zuster schijnt vergeten te wezen te meer daar ik UEd bij Uw laatste bezoek ten mijnent nog 
zo bepaaldelijk verzogt heb de directie over mijn broeder en verdere administratie te doen blijven 
zooals zij nu was daar wanneer het weder onder beheer van zijn voogd moet komen het 
waarschijnlijk met hem even zoo zal gaan als met mij het geval geweest is zoodat ik bij mijn 
meerderjarigheid circa f 200-  aan ZEd moest uitbetalen terwijl ik niet weet immer iets van hem 
genoten te hebben. Ofschoon nu de handelwijze van mijn broeder belet hem immer weder ten 
onzent te nemen zoo weet hij echter heelgoed dat wij hem na zooveel kosten en moeite aan hem 
besteed te hebben hem niet geheel aan zijn lot zullen overlaten terwijl ik wel de verzekering kan 
geven dat hij geen drie maanden meer bij zijn Oom kan blijven en dan zal hem geldelijke 
ondersteuning gewis beter welkom zijn dan nu. Dit is dan ook de reden waarom ik bij het ontvangen
der rekening geen aanmerking gemaakt heb over mijn broeders aandeel daar ik niet twijfelde of dit 
bedrag was met een dergelijk doel onder Uw berusting gebleven en waarom ik mij thans verpligt 
acht het wel degelijk terug te verlangen.-  Tevens neem ik door deze de vrijheid UEd de verzoeken 
eens in overweging te willen nemen of het niet mogelijk is dat hij niet weder onder de voogdij van 
zijn oom kwam daar ik dit alles als een waar ongeluk voor hem moet beschouwen -

 Tekenen met hoogachting

 UEds DWDienaar

 J.L. Faddegon

-----------------------------------------------



1859.10.14

Brief van Barend Abraham Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te 
Gorinchem.
 
Den Heer den Wel Ed Heer C de Gijzelaar
 te Gorinchem

 Utrecht 14 October 1859

 Wel Ed Heer!

 In antwoord op UEds schrijven waarin UEd mij op regt mijn meening afvraag zoo moet ik 
UEd hierop antwoorden, dat het geensins mijn doel is mij zelven ongelukkig te maken, maar dat ik 
integendeel begint te beschouwen, dat het mijn ouderdom word als onafhankelijk mensch door de 
wereld te komen, mijn Oom zal ook niet van mij kunnen zeggen dat ik mijn tijd verwaarloosd heb 
of misbruikt. Gaarne zach ik mij liever onder vreemden in een conditie dan onder mijn familie.
Dankbaar blijf ik Heeren Regenten voor hunne verleende assistentie en de aan mijn Oom over 
gemaakte gelden die ik ook vertrouw dat aan mijne gereedschappen zullen besteed worden.

Indien evenwel Heeren Regenten iets anders over mij besloten hebben, verzoek ik op alle wijze niet
hier te moeten blijven.
 UEds DWDienaar

 B.A. Faddegon

-----------------------------------------------



1859.10.17

Brief van Barend Abraham Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te 
Gorinchem.
 
Den Heer den Wel Ed Heer C de Gijzelaar
 te Gorinchem

 Utrecht 17 October 1859

 Wel Ed Heer!
   Ongaarne zoude ik in het huis terug keeren, tot schande van mijn broeder die de opleiding in mijn 
vak toevertrouwd was, even smartelijk zoude zulks voor mij zijn op mijn 20e jaar, na zoo vele jaren
onder eigene verkeerd te hebben.
  Wat aan gaat mijne kleederen toen ik uit Amsterdam vertrok, onder- en winterkleding was ik van 
voorzien.
  Mijn Oom heeft mij een werkpakje en een Zondags pak voor de Zomer doen maken, waaraan 
ongeveer f30- besteed zijn.
  Wat aangaat mijne gereedschappen hiertoe heeft zich nog geen goede gelegenheid opgedaan, daar 
dezelve of in Amsterdam gekocht of er mede gewacht moet worden tot er een reiziger hier komt, ik 
vertrouw dat ik bij mijn Oom van daan gaande, deze hiervoor zorgen zal.
  Ik veronderstel evenwel ver genoeg in mijn vak te zijn dat men mij ergens tegen kost en inwoning 
plaatsen zal, en ben altans overtuigd dat ik er bij mijn broeder en bij mijn Oom voor hun mijn brood
waardig ben geweest en geloof dat ik zulks met goeden wil ook bij vreemden zal zijn.
 UEds DWDienaar
 B.A. Faddegon

-----------------------------------------------



1859.10.19

Brief van Maria Alida Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te Gorinchem.

Den WelEd Gest Heer de Gijzelaar

 Amsterdam 19 October

Mijn Heer!
Daar mijn Echtgenoot zedert eenige dagen ongesteld is, ben ik zoo vrij UEd op Uwe letteren van 18
Oct. te antwoorden, en UEd vriendelijk verzoeken, om alles wat er omtrent mijn Broeder B 
Faddegon, op het huis te veranderen of te schikken valt, zulks met mijn Broeder J L Faddegon te 
willen vereffenen, daar ik mijn nimmer met iets bemoeid heb en tegenwoordig door voortdurende 
zwakte van Eiff zijn hoofd met Eiff over niets kan spreken.
Wat mijn Broeder B.Faddegon betreft, hoewel hij wel een weinig straf verdient omtrent zijne 
handelwijze tegen over zijn Broeder, doet het mij toch zeer veel leed Hij nu in Utrecht moet blijven,
daar ik uit een goede bron weet Hij daar een zeer slecht leven heeft en ook zedelijk en lichaamelijk 
slecht geplaatst is, en ook niets leert om zich voor zijn vak te bekwaamen, het zoude voor Hem zeer
gelukkig zijn indien er eens iemand zijn lot aantrok en Hem in een goede conditie zag te plaatsen, 
dit zou Hij ook gaarne willen.
Blijft met de meeste achting
UEds dienstwillige dienares
 M.A. Eiff Faddegon

-----------------------------------------------

1859.10.28

Brief van Barend Abraham Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te 
Gorinchem.

 
Den Heer den Wel Ed Heer C de Gijzelaar
 te Gorinchem

 Utrecht 28. oktober 1859

 Wel Ed Heer!

 Daar er ter dezer stede gene gelegenheid bestaat om mij te plaatsen, heb ik op eene conditie 
in Haarlem geschreven en verwacht hier op noch antwoord, ik zal mij derhalve Woensdag 
persoonlijk bij UEd vervoegen ten einde verder met UEd te spreken.
 UEds DWDienaar
 B.A. Faddegon

-----------------------------------------------



1859.11.03

Brief van Leendert Faddegon, horlogemaker te Utrecht, aan dhr de Gijzelaar, regent van het 
Weeshuis te Gorinchem.

Den WelEd. Heer de Gijzelaar te Gorinchem.

 Mijnheer,
Heden morgen is mijn neef B.A. Faddegon weer te huis gekomen, die mij zeide, dat hij moest 
morgen Vrijdag, den 4de dezer weer na Gorinchem te rug keeren, om aldaar onder UEd's leiding te 
blijven, wat ik ook in zijn belang houd. Doch daar ik geen partij getrokken heb, van mijn neef, om 
van hem te profiteren, zoo heb ik hem nimmer aan groot werk geplaatst, wat hij magtig was, maar 
altijd aan klein werk, waarin ik hem moest assisteren, volgens pligt om zijne ontwikkeling niet te 
verwaarlozen, wat hij zelve zal moeten getuigen, heb gehouden. Doch de laatste 14 dagen, heb ik 
hem werkzaamheden onder handen gegeven, die mij onontbeerlijk zijn, ook in het vak het maken en
monteren van Swarszwalder klokken, waarbij ik persoonlijk belang en voordeel heb. Daar ik op 
mijn tijd, toch ook enige genieting diende te hebben. Zo liggen nu deze klokjes onder handen, en 
kan vooreerst dezelve niet afmaken, wanneer mijn neef zoo opslag en sprong vertrek, derhalve 
zoude het mij aangenaam zijn wanneer hij een 14 dagen à 3 weken hierin mogt assisteren; ook zijn 
goed, wat in de wasch is, kan hij niet meedenemen, doch dit kon men nazenden. Mogt het UEd's 
goedvinding niet wegdragen, dat mijn neef op zijn beurt, mij een kleine assistentie verleent, verzoek
ik beleefdelijk, mij dit zoo spoedig mogelijk te melden, dan zal ik hem laten afreizen. Ik moet UEd 
zeggen, dat ik de laatste 14 dagen, aan mijn neef meer plezier heb gehad, dan de vorige tijd, al zijn 
zuchten en mijmeren was over. Hieruit volgde ook activiteit en dat er wat uit zijn handen kwam, 
wat onder het mijmeren en zuchten achter bleef. In afwachting van UEd's antwoord
  teken ik mij UEds DWDienaar
 E. Haddegon
 p.o L.Faddegon

 Utrecht 3 Nov. 1859

-----------------------------------------------



1859.11.08

Brief van Barend Abraham Faddegon, aan de heer de Gijzelaar, regent van het Weeshuis te 
Gorinchem.

 
Den Heer den Wel Ed Heer C de Gijzelaar
 te Gorinchem

 Utrecht 8 november 1859

 Wel Ed Heer !

 Daar ik in het verzoek van mijn Oom, (hem noch 14 dagen te assisteren) bewilligd heb, zal 
ik zorgen zaturdag over 8 dagen in Gorinchem te zijn

 UEds DWDienaar

 B.A. Faddegon

-----------------------------------------------

1859.11.27

Brief van Johannes Leendert Faddegon, horlogemaker te Amsterdam, aan het Weeshuis te 
Gorinchem.

 Amsterdam 27 november 1859

 Weled Heer -

Hierbij heb ik de eer UEd kwitantie te doen toekomen-  Het doet mij leed dit jaar zooveel moeite en
onaangenaamheden omtrent mijn broeder heeft opgeleverd-
 Ik hoop het hem zal hebben doen zien er meer te doen is dan te dromen en te mijmeren en hij zig 
met meer ijver op zijn vak zal toeleggen.  En zeg UEd tevens dank voor de bemoeijingen  en zorg 
welke UEd thans voor hem genomen heb

 Teken mij met hoogachting

 UEdDWDienaar

 J.L. Faddegon

-----------------------------------------------


