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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 de volgende berichten:
- biografie van Johan Melchior Faddegon geheel vernieuwd
- pagina over de familie Laugeman toegevoegd
- nieuwe versies van de genealogische overzichten

Jelle Faddegon, augustus 2020

Biografie oud-oom Johan
De biografie over Johan Melchior Faddegon is in een geheel herziene
en uitgebreide versie op de site geplaatst.
Zijn levensloop en carrière zijn nu meer in détail beschreven:
de opleiding bij de Academie voor Beeldende Kunsten, zijn tijd bij de
Munt in Utrecht en de studie in Parijs;
het huwelijk met Jeanne Souêtre en de emigratie naar Frankrijk;
de penningen en portretten die hij maakte als medailleur;
zijn werkzaamheden in het Franse leger;
de wetenschappelijke publicaties op velerlei gebied;
de bouw van zijn eigen huis in Bourg-la-Reine
de tragische omstandigheden van zijn ongeluk en overlijden.
Het is een omvangrijke, maar hopelijk prettig leesbare tekst geworden,
dus ga er een keer rustig voor zitten!
De biografie is te vinden met deze link
Een nieuwe versie van de catalogus van zijn werken is in de maak. Hierin zal een overzicht
komen van alles wat er bekend is over zijn penningen, plaquettes, tekeningen en andere
kunstvoorwerpen. Het streven is met de catalogus nog dit jaar gereed te komen:
2021 is zijn 150e geboortejaar!

Familie Laugeman
Er is een nieuwe pagina gepubliceerd, die is gewijd aan
de familie van Sophia Elisabeth Laugeman, mijn
overgrootmoeder en de moeder van Johan, Bernard en
Marie, over wie al veel op de website is gepubliceerd.
De geschiedenis in Nederland begint met de komst naar
Amsterdam van haar vader, Johan Melchior
Laugemann. Deze had eervol ontslag gekregen uit het
Pruisische leger, waaraan een fraaie oorkonde herinnert
die bij mijn grootouders in het trapportaal hing.
De familie woonde in de Jordaan, waar zij een slijterij
hadden.
Johan Laugeman kwam oorspronkelijk uit Burgsteinfurt in
Westfalen, evenals de familie van zijn vrouw, Geertruij
Lageman. Vanuit de familie Faddegon zijn nog lang contacten geweest met de familie in
Burgsteinfurt. Die verhalen volgen later....
Voor de pagina over familie Laugeman, volg deze link.

Nieuwe versies Genealogieën
De kwartierstaat, waarin alle bekende voorouders staan,
is sinds de vorige versie flink uitgebreid. Zo konden via
een duitse website voorouders van de familie Laugeman
tot in de 16e eeuw worden teruggevonden!
Van Johan Melchior Laugeman is een parenteel
toegevoegd (een parenteel is een overzicht waarin alle
nakomelingen worden vermeld, dus ook de vrouwelijke
lijnen).
Van onze oudst bekende voorvader Pieter Vattegon is de genealogie (daarin staan alleen de
nakomelingen in mannelijke lijn) aangevuld met een aantal nieuwe gegevens.
Terwille van de privacy zijn gegevens van nog levende personen niet in de overzichten
opgenomen. Mocht je van mening zijn, dat bepaalde gegevens ten onrechte zijn gepubliceerd,
neem dan even contact op!
Voor de pagina met de genealogische overzichten, volg 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!
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.

