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De 'Nieuwsbrief Genealogie Faddegon' verschijnt op momenten dat belangrijke aanvullingen zijn geplaatst op de website
https://faddegon.family/ of als over daarop vermelde personen iets bijzonders te melden valt.

In deze nieuwsbrief de volgende berichten:
- catalogus van werken van Johan Melchior Faddegon gereed
- concept voor een publikatie over Johan Melchior Faddegon
- een nieuwe pagina: Pieter Faddegon (1779-1839)

Jelle Faddegon, december 2020

Catalogus van werken oom Johan
De geheel vernieuwde versie van de catalogus van
werken van Johan Melchior Faddegon is nu on-line
te bekijken op catalogus.faddegon.family .
Hierin staat een overzicht van alles wat bekend is
over zijn penningen, plaquettes, tekeningen en
andere kunstvoorwerpen.
Ook werken waarover maar een enkele aanwijzing
is gevonden, zijn hierin opgenomen. Hopelijk levert
dit reacties op, waarmee de catalogus steeds verder
kan worden aangevuld.
Verzoek aan degenen die één of meer werken van oom Johan in bezit hebben:
wil je even kijken of deze in de catalogus zijn opgenomen en dan s.v.p. laten weten of de
vermelde gegevens juist en compleet zijn?: genealogie@faddegon.family

Artikel over oom Johan
De geheel vernieuwde biografie over oud-oom Johan staat sinds zomer
2020 op de website. Mede dankzij de inbreng van een paar
familieleden konden hier weer enkele details aan worden toegevoegd.
De biografie is te vinden met deze link.
Inmiddels is, met deze biografie als uitgangspunt, een artikel
geschreven, dat is aangeboden aan de redactie van een penningkundig
tijdschrift.
Hopelijk komt hiermee ook de catalogus in 2021 ruim in de
belangstelling te staan, want:
2021 is Johan's 150e geboortejaar!

Pieter Faddegon (1779-1839)
De eerste drie generaties Faddegon die tot dusver zijn
gevonden, woonden allen in Dordrecht in de 18e eeuw.
Pieter, de enige zoon uit de vierde generatie, liet Dordrecht
achter zich en verbleef tot zijn overlijden in twaalf verschillende
woonplaatsen.
Hij was twee keer getrouwd en had in totaal negen kinderen.
Alle thans levende Faddegons stammen af van deze Pieter.
Op de onlangs gepubliceerde pagina: familie FaddegonLeemschot staat het verhaal over de omzwervingen van deze
familie.
Naast de gegevens uit vele archieven, was de biografie die oud-oom Johan schreef over Pieter
jr., een van de kinderen uit het eerste huwelijk, een bron waarmee het verhaal wat kleur kon
krijgen.
Er vinden nog wat kleine aanvullingen plaats en zoals altijd: aanvullingen en commentaar zijn
welkom!
De betreffende pagina vind je met deze link.

foto's en verhalen gevraagd
In de inhoudsopgave van de website is te zien over welke onderdelen van de
familiegeschiedenis iets is gepubliceerd, en wat nog op de planning staat. Als je aan één of
meer onderdelen een bijdrage wilt leveren, ben je van harte uitgenodigd contact op te nemen,
bijvoorbeeld via het mailadres genealogie@faddegon.family
Vooral foto's en familieverhalen zijn en blijven zeer welkom!

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,
meld je dan aan met het formulier op de nieuwsbrief-pagina 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.

