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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:
- artikel over de Waterbraker verschenen in Molinologie
- voortgang biografie oud-oom Bernard
- geschiedenis van de klokkenzaak in de Vijzelstraat 20
- de fourniturenzaak van G.H.Faddegon en de geschiedenis van Faddegon & Krook
- de agenda van een handelsreiziger in horlogemakersfournituren

Jelle Faddegon, november 2019

Artikel "de Waterbraker"
gepubliceerd
Zojuist verscheen het nieuwe nummer van
"Molinologie - Tijdschrift voor molenkunde"- nummer 52
Daarin is opgenomen:
De waterbraker van Pieter Faddegon
Een bijzonder wateropvoerwerktuig
Met de biografie die oom Johan 80 jaar geleden over
Pieter schreef als uitgangspunt, wordt de tot stand
koming van deze uitvinding in detail beschreven. Pieter
Faddegon bleek een gedreven man, die zich niet snel uit
het veld liet slaan als hij vond dat hij goede ideeën had.
Toch blijkt zijn uitvinding in de vergetelheid geraakt.
Het tijdschrift is te bestellen door een mail te sturen aan redactie@molenkunde.eu
Kosten: 9 euro, incl. verzendkosten

voortgang biografie oom
Bernard
In 1919, dus precies 100 jaar geleden, werd Barend
Faddegon (in de familie bekend als oom Bernard)
benoemd tot buitengewoon hoogleraar Sanskrit en de
vergelijkende Indo-Europese Grammatica aan de
Universiteit van Amsterdam.
Op de pagina http://faddegon.family/biografieen/barendfaddegon/ blijft nog steeds "werk in uitvoering".
Zo is er is veel waardevol materiaal gevonden in de
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
Daaronder ook de artikelen, die Bernard schreef in de tijd
dat hij in de redactie zat van Propria Cures.
Naast een groot wetenschappelijk oeuvre, waar hij tot
enkele jaren voor zijn dood werk aan bleef toevoegen,
heeft hij ook een groot aantal gedichten geschreven. Enkele zijn gepubliceerd, onder meer in
"de Gids".
In de Koninklijke Bibliotheek werd correspondentie gevonden met Verwey, Kloos en Hein
Boeken, met wie hij ook bevriend was,
Het archief van het Literatuurmuseum in Den Haag beschikt over een map met ca. 60 verzen,
merendeels handgeschreven. Deze geven een bijzondere inkijk in zijn dagelijkse bezigheden
en de mensen met wie hij optrok, maar vooral ook in zijn zieleroerselen daarbij. Hoogtepunten
daaruit binnenkort op de website!
Bernard overleed in 1954, dus er zijn familieleden die hem nog hebben meegemaakt.
Mocht je herinneringen aan hem hebben, dan hoor ik die graag! (bv. via de contactpagina)

de horlogemakersfamilie in de
Amsterdamse Vijzelstraat
Een nieuwe pagina van de website is in wording.
Na de biografieën over Johan, Bernard en Marie is nu hun
ouderlijk gezin aan de beurt. Ook deze webpagina zal
gaandeweg worden gevuld met voor handen komende
informatie.
Belangrijk deel van de geschiedenis van Barend Faddegon,
Sophie Laugeman en hun kinderen speelt zich af in de
Vijzelstraat. De eerste opzet van het verhaal, zoals dat nu
op de site staat, kwam tot stand met behulp van twee
bronnen:
- het stadsarchief was zo vriendelijk de overdachtsactes te
digitaliseren waarin Vijzelstraat 20 voorkwam;
- in Delpher (waarin alle verschenen dagbladen op
trefwoord toegankelijk zijn gemaakt) vonden we, naast
advertenties voor de Klokkenzaak, ook korte berichten. Zoals een verzoek van B.A.Faddegon
uit 1871 aan de gemeente, of deze zijn beide buren wil manen de riolering voor hun pand af te
dekken. Open riolering was er toen nog volop!
Volg de voortgang via deze link.

de fourniturenzaak van G.H.Faddegon en de
geschiedenis van Faddegon & Krook
Op enig moment begint Gerard, de jongste zoon uit de familie
Faddegon-Laugeman een zaak in horlogemakersfournituren
op het Singel 463 in Amsterdam. Dat pand bestaat niet meer,
maar foto's vind je met deze link.
In 1909 verkocht zijn vader de Klokkenzaak in de Vijzelstraat,
waarna deze intrad in de zaak van zijn zoon Gerard.
Later zou de zaak fuseren met het magazijn van J.Krook uit
de St.Luciënsteeg. Ook broer Henri was vanaf een bepaald
moment lid van de directie van Faddegon & Krook N.V. Na
een korte periode in de Spuistraat werd uiteindelijk het pand
op de Nieuwezijds Voorburgwal 266 betrokken, waar de zaak
tot het faillissement in 1954 gevestigd bleef.
In het Stadsarchief is (nog) geen archief aangetroffen van dit
bedrijf, dat toch een halve eeuw in Amsterdam heeft bestaan.
Wie helpt bij het reconstrueren van dit stuk Amsterdamse
klokkenmakersgeschiedenis?

de agenda van een handelsreiziger in
horlogemakersfournituren
Bij het overbrengen van de vakbibliotheek van de
Stichting Uurwerkmakers Faddegon naar de Bibliotheek
van het Rijksmuseum doken twee archiefdozen op. Het
bleek te gaan om een adressenbestand van
horlogemakers in Zuid-Holland en Zeeland.
Op de kaartjes hield mijn vader de bezoeken bij, die hij
als handelsreiziger van Faddegon&Krook aan de klanten had gebracht in de periode 19491953.
Interessant is niet alleen het bestand op zich: meer dan 1000 horlogemakers, waarvan alleen in
een stad als Delft al 30! Ook ontstaat hieruit een beeld, hoe zijn leven er in die tijd voor hem
moeten hebben uitgezien: iedere week weer langs andere bestemmingen met zware koffers
door stad en land zeulend.

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.

