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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.

Na het verschijnen de vorige nieuwsbrief (november 2019) is weer veel materiaal beschikbaar
gekomen uit archieven en bibliotheken. Maar ook nadat deze allemaal fysiek gesloten werden,
kwam er via digitale archieven nog veel bijzonders tevoorschijn.
Bovendien gaf het gedwongen thuis zitten ook de mogelijkheid, stapels ooit verzameld
materiaal eens goed door te kijken en te ordenen.
De verwerking van dat alles op de website begon daardoor nogal wat achterstand krijgen. Toch
is inmiddels op een aantal pagina's alweer veel gepubliceerd en wordt het hoog tijd voor
onderstaande update.
In deze nieuwsbrief vind je de stand van zaken over:
- geschiedenis van de familie Faddegon-Laugeman en de klokkenzaak in de Vijzelstraat
- de biografie over oud-oom Bernard
- aanvulling en revisie van de biografie van oom Johan
- "bijvangst" in de archieven
Tenslotte is via de website van MyHeritage meegedaan aan een proef met het inkleuren van
oude foto's. In deze nieuwsbrief vind je er voorbeelden van. Laat eens horen wat je daarvan
vindt!
Jelle Faddegon, april 2020

de horlogemakersfamilie in de
Amsterdamse Vijzelstraat
De pagina over de familie Faddegon-Laugeman nadert zijn
voltooïng. Een paar interessante nieuwe vondsten sinds de
vorige nieuwsbrief zijn:
Het Stadsarchief digitaliseerde op mijn verzoek de
tekeningen en toelichting op de verbouwingsaanvraag
van 1882. Hierdoor hebben we voor het eerst een
vooraanzicht van het pand en een indruk van de grootte
ervan.
aan de hand van de gezinskaarten is gereconstrueerd
waar elk van de gezinsleden in de loop der jaren heen
verhuisde. Daarbij kwam ook naar voren, dat zowel
Marie als Sofie enige tijd in Veldwijk verbleven. Waar zij
precies aan leden is nog niet opgehelderd.
Voor de laatste versie van deze pagina: volg deze link.

Biografie oud-oom Bernard
Ook deze pagina nadert zijn voltooïng. Aanvullingen zijn
afkomstig van:
correspondentie uit het Nationaal Archief over zijn
aanstelling als docent en later als Hoogleraar;
brieven die Bernard schreef aan zijn vriend David
Wijnkoop. Van Wijnkoop is een uitgebreid archief
beschikbaar in het IISG (Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis) in Amsterdam, waar ook deze
brieven zijn gevonden;
het Nederlands Muziek Instituut, dat alle composities
bewaart van Emily, Bernards eerste vrouw. De tekst van
een viertal van de liederen werd door Bernard geschreven.
Al met al is deze pagina een flinke lap tekst geworden. Er zullen nog wat meer illustraties aan
worden toegevoegd.
Ook volgt er nog een inventarisatie van de verzen die Bernard schreef. Een overzicht van zijn
vele publicaties is al via de website beschikbaar.
Voor de laatste versie van deze pagina: volg deze link

Biografie oud-oom Johan
Bijna tien jaar geleden begon ik met de opzet van de
website over Johan Faddegon, gebruik makend van
geavanceerde Adobe-programmatuur. Vooral het
penningen-deel is in vormgeving en structuur best
geslaagd (te zien via deze link).
Groot nadeel is echter, dat deze site moeilijk te
onderhouden en uit te breiden is. En dat is wel nodig,
want de biografie is nog summier en er zijn meerdere
nieuwe vondsten die aan de penning-catalogus moeten
worden toegevoegd. Dat lukt niet meer binnen de huidige
opzet.
Om te beginnen zal oom Johan's biografie binnen de
nieuwe family-website worden geplaatst; over de
penningcatalogus volgt later een besluit.
De komende tijd zal de biografie worden uitbreid met
behulp van de volgende bronnen:
het personeelsdossier van het Muntcollege waar
Johan van 1893 tot 1899 in dienst was. Dit dossier
werd onlangs gevonden en geheel gecopieerd in het
Nationaal Archief.
de brieven die Johan vanuit Parijs stuurde aan zijn vroegere leermeester prof. Jan Six. Deze
worden bewaard in de Collectie Six te Amsterdam. De brieven geven een goed beeld van
Johan's activiteiten op het gebied van penningontwerpen. Behalve dat Six hem adviseerde
over de vormgeving van zijn werken, was deze voor hem ook een intermediair, zowel naar
de opdrachtgevers als naar de penning-fabrikanten.
Hierboven zie je de enige foto die ik ken waar oom Johan op staat, samen met zijn zus Marie,
zijn vrouw Jeanne en zijn schoonmoeder.
N.B.: In een verslag dat mijn moeder maakte over een reisje naar Parijs in 1969, waarbij ook oom Johan's huis
in Bourg-la-Reine werd bezocht, beschrijft zij een foto die ze daar zagen van oom Johan met de familie in
Bussum. Helaas namen zij die niet mee. Zou er ergens in de familie nòg een afdruk van die foto zijn?

Voor de laatste versie van de pagina over Johan: volg deze link

Overige vondsten
In de Koninklijke Bibliotheek trof ik een dissertatie aan met de titel:
"Onderwysinghe der Jeught" over onderwijs in de 18e eeuw in Dordrecht.
In een tabel "Dordtse particuliere schoolmeesters bij het lager onderwijs in
de 18e eeuw" staat:
1751-1762 Johannes Faddegom.
De bron van die gegevens is helaas niet vermeld, maar dit gegeven past wel
in het weinige dat over deze verre voorvader bekend is. Zie daarvoor de
betreffende pagina via deze link.
~ * ~
Bij een bezoek aan het Nationaal Archief kreeg ik inzage in enkele gegevens over "N.V. het
Klokhuis", waaronder de oprichtingsacte uit 1913 (kopieën maken mocht niet!). Samen met
Leonie van Nierop begon Marie Faddegon onder deze naam een kunstnijverheidswinkel in het
pand op Vijzelstraat 20. De naam verwijst naar de gevelklok aan de winkel van Marie's vader,
die hier voorheen gevestigd was.

Foto's ? Foto's !
Het is technisch steeds eenvoudiger (oude) zwart-wit
foto's in te kleuren. Het resultaat, waarvan je in deze
nieuwsbrief een aantal voorbeelden ziet, is soms nog
wisselend, maar vaak ook verrassend (levens)echt!
Toch is het op z'n minst onwennig, een wereld die wij tot
nu toe alleen in zwart-wit kenden, opeens in zoveel meer
détail te zien. Laat eens horen hoe dat bij jou overkomt?
En tenslotte: met name tijdens het samenstellen van de
pagina's over onze oud-ooms Johan en Bernard, bedacht ik hoe jammer het is dat ik maar zo
weinig foto-materiaal van hen heb. Daarom nogmaals een oproep: zou je, nu velen van ons
gedwongen thuis zitten, eens in oude dozen of albums willen duiken? Zodra het weer mogelijk
is, kom ik graag een keer langs om kopieën te maken, of waar nodig te helpen met uitzoeken
en sorteren!
Ik zie uit naar je reactie.
Dat kan eenvoudig als REply op deze mail of via het mailadres: genealogie@faddegon.family

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.

