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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:
- penning van Johan Faddegon in mini-expositie Teylers Museum
- vakbibliotheek G.H.Faddegon geschonken aan het Rijksmuseum
- artikel over "de Waterbraker" van Pieter Faddegon gereed
- biografie Bernard Faddegon in voorbereiding
Jelle Faddegon, mei 2019

penning oom Johan in
Teylers:
'Elegantie en Experiment'
een penningvitrine over vernieuwingen in de
penningkunst in het begin van de 20e eeuw
In het Teylers Museum te Haarlem is t/m 30 juni
een penningvitrine ingericht over ontwikkelingen in
de Penningkunst aan het begin van de 20e eeuw.
De Art Nouveau deed in die tijd zijn intrede in de penningkunst. Ook het werk van Johan
Melchior Faddegon past in deze stijl. Zijn Indië-penning uit 1902 is in een van de drie vitrines
opgenomen. Klik hier voor de website van het Teylers Museum en hier voor de Indië-penning in
de penningcatalogus.
In de permanente tentoonstelling in het penningkabinet zijn ook twee fraaie penningen van oom
Johan opgenomen: de penning "Alida" (link) en de Wilhelmina- penning uit 1902 (link).

Vakbibliotheek G.H.Faddegon
Overgedragen aan de Bibliotheek van het Rijksmuseum
De vakbibliotheek van mijn vader, Gerard Herman Faddegon, werd
na zijn overlijden gelegateerd aan de Stichting Vakopleiding
Uurwerkmakers Faddegon. De collectie omvat ruim 300 boeken op
het gebied van de tijdmeetkunde en de uurwerkmakerij, waarbij
titels uit de 18e en 19e eeuw, en een groot aantal jaargangen
vaktijdschriften vanaf het eind van de 19e eeuw. De bibliotheek
werd destijds ter inzage beschikbaar gesteld in het
Klokkenmuseum te Frederiksoord. Daar dit museum reeds lange
tijd zijn deuren heeft gesloten, werd gezocht naar een andere
locatie. De bibliotheek van het Rijksmuseum toonde zich zeer
geïnteresseerd en op 19 april jl. werd de vakbibliotheek door de voorzitter van de Stichting
officieel overgedragen aan de heer Koot, directeur van de museumbibliotheek.
Hieronder een kijkje van bovenaf in de leeszaal van de Rijksmuseumbibliotheek.

De Waterbraker van Pieter Faddegon
Het artikel over de uitvinding van Pieter Faddegon (1807-1889), de zg
'Waterbraker', is eindelijk gereed en ingediend bij de redactie van een
vakblad op molenkundig gebied. Publicatie wordt in het najaar van
2019 verwacht.
Het biografische materiaal dat tijdens het werken aan dit artikel is
gevonden, zal worden verwerkt in de aan Pieter Faddegon geweide
pagina van de website . .

Biografie Barend Faddegon
Op de familie-website wordt thans gewerkt aan de biografie
van Barend Faddegon (1974-1955). "Oom Bernard", zoals hij
in de familie heette, was vooral bekend als hoogleraar
sanskriet en algemene taalwetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam. Wat vooral opvalt, is de bijzonder manier
waarop hij zich in enkele van zijn vele publikaties uit. Zo is er
een Academische les onder de titel "de Taal" die gevolgd
wordt door een uitgebreide sonnettencyclus.
Samen met zijn eerste vrouw, Emily Keene, zette hij enkele
van zijn gedichten op muziek, zoals "de Vinkjes" en "Lentetrioletten".
In de jaren 1900-1901 maakte hij deel uit van de redactie van
Propria Cures.
Reeds enkele jaren geleden hebben contacten met de familie van zijn tweede echtgenote,
Catharina Pos, waardevol materiaal opgeleverd, waaronder een paar foto's uit de privé-sfeer.
Waardevol, want van deze "wereldvreemde geleerde" waren tot dusver vrijwel uitsluitend
officiële portretten beschikbaar. Volg de ontwikkelingen via deze link.

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.

