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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Collectie 048 Falck

Periodisering:
archiefvorming: 1756-1850
oudste stuk - jongste stuk: 1737-1850

Archiefbloknummer:
C22314

Omvang:
193 inventarisnummer(s); 2,30 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken zijn opgesteld in het Engels, 
Frans en Portugees.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Otto Willem Falck, , 1738-1814
mr. Anton Reinhard Falck, , 1777-1843
mr. Iman Willem Falck, , 1736-1785
Rose Amour Caroline Aya Gislène Falck, geboren baronesse De Roisin, , 1792-1850 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
O.W. Falck (1738-1814) maakte carrière in dienst van de VOC, eerst overzee en later na zijn terugkeer
als bewindhebber. Er zijn stukken over zijn verblijf in Bengalen en de Kaap en adviezen ter 
verbetering van de compagnie. Diens zoon A.R. Falck (1777-1843) maakte overwegend carrière als 
diplomaat, maar werd vooral bekend vanwege zijn rol bij de volksbeweging van 1813. Van hem zijn 
er brieven, memoires, journalen en dagboeken; ook zijn er aantekeningen van staatkundige aard. 
Tevens zijn er particuliere brieven van diverse familieleden en stukken over nalatenschappen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan 
worden. Een opgave van het inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de 
materiële staat en de bijbehorende reproductiemogelijkheden niet een permanente situatie 
vormen (restauratie, verfilming, etc.). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u echter een 
mededeling terzake

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 048 Falck, nummer toegang 2.21.006.48, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Falck, 2.21.006.48, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archiefbestanddelen, verworven in 1919 (aanwinst XIV 1-23) zijn in dit archief geïncorporeerd. 
Zie de concordantie.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

In het begin van 1913 werden de papieren, afkomstig van Anton Reinhard Falck en van diens vader 
Otto Willem, voor zoverre zij onder de familie Falck berustten, door het Rijk ten behoeve van het 
Algemeen Rijksarchief aangekocht. Reeds sinds 1909 1 berustten hier enige papieren, die van de 
vermaarde staatsman en diens echtgenote afkomstig waren: zij waren door jhr. H. T. Hora Siccama,
afstammeling van een zuster van Anton Reinhard, tegelijk met vele papieren van de familie Hora 
Siccama zelf geschonken. Bovendien schonk in de loop van 1913 de heer J. Fabius te Baarn aan het 
Rijk een aantal papieren, afkomstig van zijn grootvader mr. J. Fabius te Amsterdam; daaronder 
waren ook enige stukken die, van Otto Willem en Anton Reinhard afkomstig, door de laatste aan 
mr. J. Fabius geschonken of gelegateerd waren. Het scheen mij wenselijk al die papieren, die 
geacht kunnen worden het archief van Anton Reinhard, zijn vrouw en zijn vader te vormen, tot één
verzameling te vereenigen. 2 De familie Hora Siccama bezat in hoofdzaak de papieren van 
mevrouw Falck en enige stukken, uit de laatste levensjaren van haar echtgenoot afkomstig. Enkele 
andere handschriften van Anton Reinhard waren door hem in 1824 aan zijn zusters zoon 
geschonken.

1 Zie Verslagen omtrent ‘s Rijks oude archieven XXXII, 1909 blz. 52 vlg. sub XIV.
2 In Verslagen omtrent ‘s Rijks oude archieven XXXVI, 1913 Bijlage XI, blz. 209-224 is per inventarisnummer aangegeven 

van welke schenking het afkomstig is.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het voornaamste bestanddeel van de collectie die van de heer Fabius werd verkregen zijn de 
brieven, tussen Otto Willem Falck en zijn zoon in de jaren 1795-1806 gewisseld. Niet overgenomen 
zijn uit de collectie Hora Siccama enige gedrukte stukken en andere documenten, die niet als 
archivalia kunnen worden beschouwd 3 en natuurlijk ook niet de aantekeningen over A.R. Falck, 
door zijn neef O.W. Hora Siccama bijeengebracht, of de brieven, door de staatsman aan zijn zuster 
en haar familie gezonden; die papieren behoren in de collectie Hora Siccama thuis.

3 Zie aanwinsten 1909, XIV, nrs. 1, 6, 7 en 8.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I Otto Willem Falck

I OTTO WILLEM FALCK
a In Oost-Indië

A IN OOST-INDIË
O.W. Falck, in 1756 als constabelsmaat naar Indië vertrokken keerde in 1775 als koopman terug

1 Akten van aanstelling van O.W. Falck bij de O.I. Compagnie en rekening van de 
opbrengst van de bij de terugkeer medegebrachte goederen
1756 - 1776 8 stukken

2 Stukken betreffende het geschil te Chinsura tussen O.W. Falck, fiscaal en 
dorpmeester aldaar en de vaandrig Saumaise
1766 3 stukken

3 Brief van Directeur en Raad van Bengalen te Hoegly aan de onderkoopman O.W. 
Falck
1768 1 stuk

4 Lijst van Engelse, Franse en Hollandse schepen, die op de rivier van Bengalen 
verongelukt zijn in de storm van 11 oktober 1737
[1737] 1 bundel

5 Berichten betreffende Thamasp-Kouli-Khan (Nadir, koning van Perzië) en de 
inneming van Delhi
1739 3 stukken
Waarschijnlijk bijeengebracht door O.W. Falck

b In Nederland

B IN NEDERLAND

6 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van O.W. Falck tot bewindhebber der 
O.I. Compagnie
1786 1 stuk

7 Stukken betreffende de inbezitneming van Chinsura en Bengalen door de Engelsen 
en de inbeslagneming van de aan Nederlanders toekomende goederen aldaar, 1781,
hierbij een brief van J. Goutvorst uit Cassembazaar aan O.W. Falck, 1789
1781,

8 Brief uit Hindostan aan een neef in Europa (ongedateerd en ongeketend fragment)
[ca. 1781?] 1 omslag

9 Memorie over de inbreuken door de Engelse O.I. Compagnie gepleegd op de aloude
rechten en privileges van de Nederlandse O.I. Compagnie in Bengalen en Soerate, 
voornamelijk sinds de vrede van 1784 (klad, niet geheel compleet)
ca. 1786 1 stuk (12 bladen)

10 "Staatkundig en beredeneert betoog" over de verkeerde wijze waarop de belangen 
der O.I. Compagnie sinds 1757 in Bengalen behartigd zijn, met bijlagen en sleutel
1789 1 band
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11 Memorie over het aanstellen van een commissaris-generaal in Indië, door O.W. 
Falck overgegeven aan de raadpensionaris Van de Spiegel, minuut met bijlagen
1789 1 omslag (8 bladen)

12 Resoluties van de vergadering van de Heren XVII
13 september 1790 - 2 oktober 1790 1 omslag (14 bladen)
Een van de leden van de vergadering was O.W. Falck

13 Korte punten van redres der Indische zaken, ingediend bij de Staatscommissie, van 
de hand van O.W. Falck, minuut
1790 1 omslag (5 bladen)
Hierbij enige stukken uit later tijd

14 Schrijven van S.C. Nederburgh uit Staveren aan O.W. Falck over een voorgestelde 
vergadering met het Praeparatoir Besoigne
1791 1 stuk

15 Missive van J.C.L. Blume uit Hougly in Bengalen aan O.W. Falck, 1792, ter 
begeleiding van een afschrift van zijn memorie van bedenkingen over de generale 
staat der Nederlandse maatschappij in Indië en wat ten generale nutte kan worden 
aangewend om de inkomsten te vermeerderen door N.N. in anno 1774, en van een 
afschrift van de brief, waarbij hij deze memorie in 1794 aan de gouverneur-generaal 
mr. W. A. Alting heeft aangeboden
1792 1 omslag (17 bladen)

16 Extracten uit de Kaapse resoluties
1788 januari 8 - 1788 november 11 1 omslag (8 bladen)

17 Memorie van consideraties over het hoog beloop van de lasten van het 
gouvernement van de Kaap de Goede Hoop en aanwijzing van middelen tot 
derzelver vermindering, uitgebracht aan de Raad van XVII, door O.W. Falck, E. 
Craeyvanger en J.P. Scholten
1790 mei 4 1 ban en 15 stukken
Hierin liggen afschriften van verschillende stukken uit de jaren 1778-1793 over de toestand aan de 
Kaap en een tekening van drie plaatsen aldaar, toebehoord hebben aan de heer Van der Stel

18 Fragment-memorie van (J.A. de Mist?) over het redresvan de Kaapkolonie
ca. 1803 1 stuk (3 bladen)

19 Stukken betreffende de benoeming van O.W. Falck door het Uitvoerend Bewind der 
Bataafse Republiek tot lid van de Raad der Aziatische Bezittingen en 
Etablissementen en zijn bedanken voor die benoeming
1800 4 stukken

20 Brieven van S.C. Nederburgh en VerHuell, waarbij zij aan het Staatsbewind kennis 
geven, dat zij hun benoeming in de commissie om te adviseren op de middelen tot 
redres van de handel op Oost-Indië niet kunnen aanvaarden, afschriften
1802 1 stuk

21 Journaal gehouden door O.W. Falck, van het resultaat van de inenting van zijn 
kinderen
1782 1 stuk (2 bladen)

22 Brieven van mr. A.R. Falck uit Combles en Parijs gezonden aan zijn vader, hierbij drie
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brieven van de heer Godart, onder wiens geleide Anton Reinhard reisde, aan O.W. 
Falck
1795 - 1796 1 omslag (32 stukken)

23 Brieven van mr. A.R. Falck, tijdens zijn reis door Duitsland aan zijn vader gezonden
1799 - 1800 1 omslag (40 stukken)

24 Brieven van mr. A.R. Falck, secretaris van de legatie der Bataafse Republiek bij het 
Hof van Spanje, daarna werkzaam aan het Departement van Buitenlandse Zaken, 
aan zijn vader gezonden
1802 - 1806 1 pak (131 stukken)

25 Minuten en aantekeningen van de brieven van O.W. Falck, aan zijn zoon mr. A.R. 
Falck tijdens diens verblijf in Spanje gezonden
1802 - 1806 1 omslag (36 stukken)

26 Particuliere brieven, ontvangen door O.W. Falck
1775 - 1796 1 omslag (18 stukken)
Hierbij een oudere brief (van 1773) en een brief van N. Viani te Patna aan A. Zanchi te Bergamo, dd. 
1777

27 Acte van procuratie van mr. I.W. Falck o.a. op zijn neef O.W. Falck
1780 1 stuk

28 Notariële akte, verleden te Kaapstad, waarbij E. Bergh zo voor zichzelf als ik 
kwaliteit van gemachtigde van O.W. Falck tot hun gemachtigde aanstelt E. Daniels, 
die naar Europa terugkeert
1795 1 stuk

29 Brieven van E. Bergh te Kaapstaad aan zijn zwager O.W. Falck
1803 - 1811 1 omslag (24 stukken)
Deze brieven handelen behalve over huiselijke aangelegenheden in hoofdzaak over de financiële 
betrekkingen tussen beide zwagers. Erbij bevinden zich een paar andere stukken, die daarop 
eveneens betrekking hebben, en een brief van Bergh aan S.C.Nederburh, lid van de Aziatische Raad, 
dd. 13 maart 1806, houdende bericht van de inbezitneming van de Kaap door de Engelsen

30 Testamentaire beschikkingen van O.W. Falck en akte vanbenoeming van mr. A.R. 
Falck tot toeziend voogd over zijn minderjarige stiefbroer en -zuster
1811 - 1814 1 omslag (2 stukken)
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II Mr. Anton Reinhard Falck

II MR. ANTON REINHARD FALCK
a In het algemeen

A IN HET ALGEMEEN

31-31.2 "Commentarius Perpetuus ofte wel doorloopende omschrijving der Doop- en Trouwceelen, 
Paspoorten, Bullen en andere opene brieven, verleend aan Anton Reinhard Falck"; Memoires 
van Falck, waarvan het schrijven begonnen is in 1828 en voleindigd 19 maart 1837, 
met enkele latere aantekeningen tot 1840
1818 - 1837 (1840) 3 delen
Voorin in elk deel een index van persoonsnamen. Achter in het 1ste deel een blad met 
aantekeningen van Falck op de memoires
31 deel I
31.1 deel II
31.2 deel III

32 Verzameling van stukken betreffende A.R. Falck, behorende bij de "Commentarius 
Perpetuus"
1777 - 1832 1 band
Voorin een onvolledige lijst van de diploma's, achterin een lijst van de verzameling autographa (zie 
inv.nr. 34) met aanwijzing dergenen, die in deze band voorkomen. De stukken zijn geplakt op 
stroken, genummerd 1-139. Op sommige stroken zijn meer stukken geplakt, op andere stroken geen,
zonder dat met zekerheid kan worden vastgesteld, of het oorspronkelijk anders is geweest

33 Dagboek van A.R. Falck, bevattende aantekeningen omtrent hetgeen hem ter ore is 
gekomen in de jaren 1834-1841
1834 - 1841 1 band

34A-34W Autographa, bijeengebracht door A.R. Falck (Brieven merendeels gericht tot A.R. 
Falck, alfabetisch gerankschikt volgens de namen van de schrijvers)
z.d. 2 dozen
Commentarius deel II blz. 216 vermeldt de oorsprong van de collectie en zegt, dat er verschillende 
stukken in voorkomen, die niet aan Falck gericht zijn
34A A
34B B
34C C
34D D
34E E
34F F
34G G
34H H
34I I
34J J
34K K
34L L
34M M
34N N
34O O
34P P
34Q Q
34R R
34S S
34T T
34U U
34V V
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34W W

35 Stukken betreffende de administratie van de boedel van P.C. Berck en C. van Ingen 
door mr. A.R. Falck, P.H. Bousquet en D.H. Marius
1812 - 1823 1 omslag (5 stukken)

36 Brieven van E. Bergh te Kaapstad aan zijn zusterszoon A.R. Falck, betreffende 
financiële en particuliere zaken
1818 - 1826 1 omslag (7 stukken)

37 Stukken betreffende de pretensie van A.R. Falck en zijn zusters op hun oom E. 
Bergh, zowel wegens de nalatenschap van hun grootmoeder als anderzins
1824 - 1828 1 omslag (12 stukken)
De brieven van E. Bergh zelf zie onder inv.nrs. 29 en 36

38 Brieven van mevrouw Falck geboren De Roisin, aan haar man vóór en staande het 
huwelijk geschreven
1817 en volgende jaren 1 omslag (10 stukken)

39 Brieven van H.H. Hora Siccama aan zijn zwager A.R. Falck
1814 - 1826 1 omslag (4 stukken)

40 Prozastukken van A.R. Falck, hierbij lijst der stukken in de hand van O.W. Hora 
Siccama en aantekening van J. Hora Siccama
1792 - 1836 1 omslag (34 stukken)

41 Register inhoudende allerlei annotaties van A.R. Falck, getrokken uit boekwerken, 
kranten enz., bijgehouden tot 1842
? - 1842 1 deel
Hierin ook een lijst van de archivalia, in twee kisten verpakt (mei 1838)

42 Aantekeningen omtrent de gesteldheid van Oost- en West-Indië in de hand van 
A.R. Falck, door hem in 1824 aan zijn neef O.W. Hora Siccama geschonken
z.d. 2 deeltjes

43 Aantekeningen over architectuur, schilder- en beeldhouwkunst
z.d. 1 omslag (60 bladen)

44 Aantekeningen omtrent taalkunde en geschiedenis
z.d. 1 boekje

45 Portugese spraakkunst en woordenlijst in de hand van A.R. Falck door hem in 1824 
aan zijn neef O.W. Hora Siccama geschonken
z.d. 2 deeltjes

46 Wenken voor onderwijzers (handschrift van A.R. Falck)
z.d. 1 stuk

47 Eigenhandig door A.R. Falck geschreven verzen, gedeeltelijk door hemzelf 
vervaardigd, hierbij een lijst van de verzen in de hand van O.W. Hora Siccama en 
aantekening van J. Hora Siccama
1792 - 1836 1 omslag (23 stukken)

48 Inventaris door wijlen de heer A.R. Falck nagelaten handschriften, aantekeningen, 
enz.
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1843 1 omslag (2 bladen)

49 Stukken betreffende door A.R. Falck op aucties gekochte boeken
z.d. 1 omslag (2 stukken)

50 Catalogus van de door A.R. Falck nagelaten boeken met vele aantekeningen uit 
latere tijd
z.d. 1 pak

50A Verslag van zijn begrafenis, 1843, fotokopie
z.j. 1 stuk

b De periode vóór 1813

B DE PERIODE VÓÓR 1813

51 Plan van een reis, ondernomen door de studenten C. Vollenhoven en A.R. Falck in 
1797. Met begeleidend schrijven van C. Vollenhoven aan A.R. Falck, dd. 1837
1797,

52 Aantekeningen, gedeeltelijk in het Frans, gedeeltelijk in het Nederlands, door A.R. 
Falck gemaakt, meest ontleend aan gedrukte werken
ca. 1800 - 1812 1 pak
Hierbij een inhoudsopgave: boven de ene helft staat: Lectuur in Spanje et postea. extr. Een der 
opstellen, behorende tot de andere helft, bevat aantekeningen, gehouden in de directie tot uitdeling
van gezonde en voedzame spijs aan behoeftigen binnen Amsterdam, 1800-1801. Een drietal van de 
in de inhoudsopgaven genoemde aantekeningen ("Data betrekkelijk tot eene reise door Italiën"; "Uit 
Huidekopers proeve van taal en dichtkunde" en "Notabele expressiën in Hoofts Ned. Hist.) ontbreekt

53 Aantekeningen in het Frans en Nederlands, een enkelemaal in het Engels, door 
Falck gemaakt in de jaren 1802-1812
1802 - 1812 1 pak
Deze aantekeningen, gedeeltelijk gemaakt tijdens het verblijf in Spanje (1802-1805) dragen nu eens 
het karakter van nouvelles, dan weer lopen zij ook over historische bijzonderheden uit vroeger tijd, 
zoals de laatste jaren van Karel II van Spanje

54 Rapport van de minister van Buitenlandse Zaken aan de koning over het nadeel, 
voor de Hollanders voortvloeiende uit het Rijnvaartoctrooi van 5 augustus 1804 en 
andere stukken hierop betrekkelijk
1806 - 1808 1 omslag (6 stukken)

55 Rapport van de minister van Buitenlandse Zaken aan de koning over buitenlandse 
missies en de personen, die in aanmerking komen voor de vervulling van die posten
1807 1 omslag (2 bladen)

56 Twee brieven van Dedel, Hollands gezant te Stuttgart, aan de minister van 
Buitenlandse Zaken over de afbreking van de onderhandelingen tussen de 
Wurtembergse regering en de apostolische nuntius Della Genga, met bijlagen, 
afschriften
1807 1 omslag (5 bladen)

57 Toespraak, bij gelegenheid van de uitreiking van het ridderkruis aan ridders van de 
orde der unie door A.R. Falck ontworpen, maar door de minister Van der Goes niet 
dan gewijzigd uitgesproken
1809 1 omslag (2 bladen)

58 Aantekeningen gemaakt tijdens een reis langs de Rijn en op die reis betrekking 
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hebbende
1811 1 pak (16 stukken)
Hierbij enige gedrukte stukken (een kaart van het vergezicht van de St. Katherinakerk te Frankfurt 
uit, een kaart van de posten van Wurtemberg en Baden, een introductiekaart in het casino te 
Frankfurt en twee postwagenbiljetten

59 Aantekeningen, gemaakt tijdens een reis naar Zweden en op die reis betrekking 
hebbende
1812 1 pak (33 stukken)
Hierbij een gedrukt stuk getiteld: Memorial, üpplåst hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln den 1 Juni 
1812 af Frïherre c.L. Staël von Holstein, en een stuk van een kaart van Zweden

60 Beoordeling door A.R. Falck, lid van de 3e klasse van het instituut, van stukken over 
Japan, door I. Titsingh ingezonden
1812 1 omslag (2 bladen)

61 Brief uit Amsterdam over de toestanden aldaar, speciaal over de kunst, fragment, 
afschrift
1813 1 stuk

c De opstand van 1813

C DE OPSTAND VAN 1813
De opstand van 1813 was het glanspunt in de loopbaan van Falck; dit is wellicht de aanleiding 
geweest, dat hij over die gebeurtenis en wat er mede samenhing, allerlei gegevens had verzameld, 
die hierachter volgen

62 Register, houdende afschriften van de ordres du jour, ingekomen bij en uitgaande 
van de plaatscommandant te Groningen
1812 april 3 - 1813 oktober 18 1 deel

63 Verzameling stukken uit 1813, bijeengebracht in een omslag, waarop met de hand 
van J. Hora Siccama staat "Deze stukken vond ik in de Waterloo-portefeuille"
1813 1 pak (23 stukken)
Een groot gedeelte van deze brieven is waarschijnlijk door de Nederlandse regering onderschept en 
zo in Falk's handen gekomen. In de Waterloo-portefeuille, waarin Hora Siccama ze aantrof, kunnen 
ze oorspronkelijk niet berust hebben. De verzameling bevat de volgende stukken
a Drie brieven van de prefect De Stassart aan de garde d'honneur Groenestein1813 

mei
b Rapport van De Stassart aan de prins gouverneur-generaal over de gezindheid van

de opgeroepen gardes d'honneur 1813 mei 17
c Drie brieven van de minister van Marine aan VerHuell en twee andere zee-

officieren te Den Helder en Texel1813 november 18
d Brieven van Faber van Riemsdijk aan De Stassart1813 november 18
e Brieven van De Stassart aan verschillende personen, alle gedateerd uit 

Gorinchem1813 november 22
f Brief van Stratenus aan De Stassart 1813 november 23
g Brief van de directeur-generaal van Politie in Holland aan Molitor1813 november 

23
h Extract uit een brief van de gewezen gouverneur van het paleis te Amsterdam, te 

Parijs, aan de gravin van Randwijck1813 november 30
i Twee brieven aan de commissaire-général de police De Maringnault van de 

Ministre de la Police génerale, te Parijs, en van de Directeur-generaal van Politie in 
Holland, te Brussel1813 november 9 en 1813 november 14

64 Krijgslied
25 november 1813 1 stuk

65 "Principes qui ont servi de base aux discussion militaires tenues à la Haye le 5 Décembre 1813", 
geschreven door generaal Pfull
5 december 1813 1 stuk (2 bladen)
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Het stuk is onvolledig, maar aangevuld met een afschrift, genomen naar het in de papieren van Van 
der Palm (Mij. der Nederl. Letterkunde te Leiden) berustende aan deze door Falck verstrekte afschrift

66 Originele brief van de Souvereine Vorst aan Hendrik Fagel te Londen over de 
gebeurtenissen van de laatste dagen
1814 januari 1 1 stuk

d Secretaris van het Voorlopig Bestuur en Secretaris van Staat, 1813 - 1818

D SECRETARIS VAN HET VOORLOPIG BESTUUR EN SECRETARIS VAN STAAT, 1813 - 1818

67 Brieven, ingekomen bij A.R. Falck, Secretaris van Staat
1816 - 1817 1 omslag (9 stukken)
Ontbreekt
Hierbij een rekest aan de Koning, gesteld in handen van de Secretaris van Staat, 1817. Uit A. zijn 
afkomstig de brieven van don E. Lorenza en ridder Lupus

68 Stukken betreffende de voorbereiding van de vereniging van Nederland en België
1813 - 1815 1 omslag (17 bladen)
Hierbij ook afschrift van het rapport van Sieyes aan de Conventie over de vrede tussen Frankrijk en 
de Bataafse Republiek, 1795

69 Rekest van enige aanzienlijke inwoners van Brussel aan de prins van Oranje, waarbij
zij zich beklagen over de requisities enz. van de troepen der Verbondenen, met 
bijlagen
1814 1 omslag (4 stukken)

70 Twee memories van D.F. van Alphen, de ene houdende bericht van zijn pogingen 
om in 1811 Java voor de prins te behouden (1814) en de andere getiteld:" Réflections 
sur la responsabilité des agens du pouvoir exécutif" (1817), beiden blijkbaar ingediend bij 
de regering
1814 

71 Papieren in portefeuille, afkomstig van keizer Napoleon en na de slag van Waterloo 
buitgemaakt
1815 110 stukken
In inv.nr. 41 zegt Falck zelf van deze portefeuille het volgende: " <i>Zwart lederen portefeuille, na 
Waterloo buitgemaakt op een van Napoleons secretarissen - waarschijnlijk Fleury de Chaboulou - 
met een aantal minuten van zijne hand, rapporten der adjudanten, sterktestaat der Fransche armee 
op 19 Juny des morgens etc.</i>". Falck schijnt deze portefeuille, die hij als Secretaris van Staat 
ontvangen had, onder zich gehouden te hebben ook na zijn aftreden. Uit een schrijven van Falck dd. 
25 juni 1815 aan de Minister van Buitenlandse Zaken Van Nagell, berustende in het archief van het 
departement, blijkt dat Falck aan Van Reede, Nederlands commissaris bij het leger van Wellington. 
heeft doen toekomen al hetgeen hij in de portefeuille gevonden heeft omtrent de toestand van de 
noordelijke Franse vestingen, zulks tot informatie van Wellington. Aan Van Nagell zelf zond Falck bij 
dat schrijven enige andere stukken uit de portefeuille, n.l.; 1. de minuut van de bekende brief van 
Napoleon aan de keizer van Oostenrijk dd. 1 april 1815; 2. die van een brief van Napoleon aan de 
groothertog van Toscane over de gevangenhouding van prinses Pauline, dd. 24 mei 1815; 3. 
verschillende stukken, gedeeltelijk gedrukt, over de totstand van Zwitserland, afkomstig van een 
zekere Olivier en de keizer medegedeeld door zijn broer Joseph bij brief van 13 juni 1815; 4. een 
aantal papieren omtrent de toestand van de vesting Straatsburg, waaronder rapporten, afkomstig 
van 's keizers adjundant Amillet, met een<br>analyse van diens rapport; 5. afschriften van de 
verklaring van Frankfurt van 1 december 1813 en het rapport van St. Aignan van 9 november 1813 
door de Franse minister van Buitenlandse Zaken 31 mei 1815 medegedeeld aan Fain; 6. een nota 
omtrent de sterkte der verbonden legers in 1815.
De stukken der portefeuille zijn gedeeltelijk uitgegeven door Wallez (Comm. Perp. II blz. 126, zie 
inv.nr. 31.1) onder de titel van Porte-feuille de Buonaparte pris à Charlero le 18 Juin 1815. La Haye. 
Librairie Belgique. 3 cahiers, waarvan het derde het facimile van een brief van Napoleon bevat. 
Hiervan is ook een Nederlandse vertaling verschenen, getiteld: Bunoparte's brieventas op den 18den 
Juny 1815 te Charleroi prijs gemaakt. te 's Gravenhage in den Nederlandschen boekhandel. 
Veenestraat no. 147. Een aantal stukken is echter in deze uitgave niet opgenomen. Opmerkelijk is, 
dat er wel in voorkomt (1e cahier blz. 28) de bovenvermelde brief van prins Joseph, dd. 13 juni 1815, 
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door Falck 25 juni aan de minister van Buitenlandse Zaken gezonden. Alle in het werk opgenomen 
stukken zijn overigens aanwezig behalve de in extract medegedeelde bibliothéque de voyage (1e 
cahier, blz. 33). De stukken zijn gelegd in de volgorde der 3 cahiers.
Bovendien bevinden zich nog in de portefeuille een exemplaar van het 1e en het 2e cahier, het 
facsimile, behorende bij het ontbrekende 3e cahier, en een exemplaar van de gedrukte Pièces 
officielles et nouvelles des armées, no. XI, imprimerie du Journal de la Belgique, waarin een van 
Franse zijde gesteld verslag van de slag bij Waterloo

72 Extracten uit brieven van Wiselius, directeur van politie te Amsterdam, over de 
houding van de Roomse geestelijkheid
1815 2 stukken

73 Brieven en memories, door de president van de rechtbank te Bergen en in 
HenegouwenOrts de Bulloy aan A.R. Falck gericht, betreffende de staatkundige 
toestand van de zuidelijke Nederlanden
1815 - 1816 1 omslag (67 stukken)

74 Stukken betreffende de in Nederland verblijf houdende uitgeweken Fransen in 
verband met de Koninklijke ordonnantie van 24 juli 1815
1815 - 1817 1 omslag (3 stukken)

75 Memorie van J. ridder de Stuers aan de Koning ter rechtvaardiging van zijn vroeger 
gehouden gedrag, met name in 1813 en 1814, met bijlagen
1816 1 stuk

76 Annotaties uit de memorie van G.K. van Hogendorp van 17 april 1816
[1816] 1 stuk

77 Rapport (van de Secretaris van Staat A.R. Falck?) naar aanleiding van de rapporten 
van de Gedeputeerde Staten van de verschillende provincies aan de Staten zelf
[1818] 1 stuk

78 Aantekeningen omtrent de organisatie van het burgerlijk bestuur in Oostenrijk
ca. 1818 1 omslag (7 bladen)

79 Stukken betreffende het wetsontwerp op de vrijheid van drukpers, voorgesteld 
door Laubry, substituut van de procureur des Konings te Bergen
[1818] 1 omslag (3 stukken)

80 Afschrift van een brief van A.R. Falck aan H. Daendels, gouverneur van de Kust van 
Guinea
1816 1 stuk

81 Brieven van C.T. Elout aan A.R. Falck
1816 - 1818 1 omslag (31 bladen)

82 Brieven van G.A.G.P. baron van der Capellen aan A.R. Falck
1816 - 1818 1 stuk

83 Afschrift van een brief van A.R. Falck aan zijn neef de overste Van Senden, 
commandant van de "Prins Frederik" houdende vermaning om vrede te houden 
met zijn ondergeschikten
1816 1 stuk

84 Stukken betreffende het ontslag van A.R. Falck als Staatssecretaris en zijn optreden 
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als Minister van Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën
1817 - 1818 1 omslag (8 bladen)

e Minister van het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, 1818-1824

E MINISTER VAN HET PUBLIEK ONDERWIJS, DE NATIONALE NIJVERHEID EN DE 
KOLONIËN, 1818-1824

85 Brieven ingekomen bij A.R. Falck, minister van Publiek Onderwijs, Nationale 
Nijverheid en Koloniën; hierbij ook afschrift van een enkele uitgaande breif en vele 
aantekeningen op de ingekomen brieven omtrent het antwoord er op, benevens 
enekle gedrukte besluiten
1818 - 1824 1 omslag (63 stukken)

86 Stukken, ingekomen bij en uitgaande van de ministerA.R. Falck betreffende het 
bestuur van de koloniën
1818 - 1824 1 omslag (71 bladen)

87 Brieven van de commissaris-generaal C.T. Elout aan de minister A.R. Falck
1818 - 1819 1 omslag (25 bladen)
Hierbij afschrift van een brief van Elout en anderen aan de gouverneur-generaal Van der Capellen, 
dd. 26 augustus 1818

88 Brieven van de gouverneur-generaal G.A.G.P. baron van der Capellen aan de 
minister Falck
1818 - 1825 1 pak (138 bladen)

89 Brieven van de luitenant-gouverneur H. baron Merkus de Kock aan de minister A.R. 
Falck
1824 1 omslag (7 bladen)

90 Brieven van Wappers Melis, belast met een zending aan het Hof van Rio de Janeiro 
(het Portugese hof) bijzonder omtrent Timor, later directeur der inkomende en 
uitgaande rechten in Nederlands Indië, aan de minister A.R. Falck
1820 - 1822 1 omslag (74 bladen)
Zie over Wappers Melis: Commentarius III, blz. 128

91 Uittreksel uit J. van den Bosch, Nederlandse bezittingen. Met aantekeningen in 
potlood
ca. 1818 1 stuk

92-92B Stukken afkomstig van A.R. Falck in zijn kwaliteit als gemachtigde van de 
Nederlandse regering tot de onderhandelingen met Engeland betreffende de 
wederzijdse bezittingen in Indië, met retroacta sinds 1817
1823 - 1824 2 pakken (525 bladen)
Het nummer is vanwege de omvang opgesplitst in drie inventarisnummers
92 Bestandeel 1
92A Bestandeel 2
92B Bestandeel 3

--- "New Map of Asia". Londen 1822. Grote opgeplakte kaart, door A.R. Falck gebruikt bij 
de onderhandelingen in 1824, waarop hij in potlood de voor te stellen grens tussen 
de Nederlandse en Engelse bezittingen heeft aangegeven
1822 1 kaart
Voorheen inv. nr. 93, zie nummer toegang 4.AANW, inv. nr 1455

93A Portefeuille van groen leder in gebruik bij de minister A. Falck
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1818 - 1824 1 kaart

94 Brieven aan verschillende personen van H.W. Muntinghe, commissaris voor 
Palembang en Banka, later te Groningen over zeeroverijen in de straat van Malakka,
gedeeltelijk orginelen, gedeeltelijk afschriften
1818 - 1824 1 omslag (37 bladen)

f Nederlands ambassadeur te Londen, 1824-1832

F NEDERLANDS AMBASSADEUR TE LONDEN, 1824-1832

95I-95III Minuten van brieven, door A.R. Falck als ambassadeur te Londen verzonden
1824 - 1830 3 pakken (698) bladen
Voorin een exCerpt uit de correspondentie van zijn ambtsvoorganger. De meeste brieven zijn gericht 
aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, slechts enkele uit 1824 en 1825 aan de 
Engelse regering. De brieven tussen 26 juni 1829 en 1 juli 1830 ontbreken. Vanwege de omvang is dit 
nummer verdeeld over drie inventarisnummers
95I Bestandeel 1
95II Bestandeel 2
95III Bestandeel 3

96 Minuten van brieven, door A.R. Falck als ambassadeur te Londen aan het 
Nederlandse Departement van Buitenlandse Zaken gericht (geseponeerde stukken)
1824 - 1829 1 pak (203 bladen)

Deze stukken betreffen
a. de Rijnvaart, 1824-1826
b. de mislukte onderhandeling over de commerciële conventie en de openstelling van de 

West-Indische havens, 1825-1826
c. de handelstractaten met Mexico en Columbia, 1824-1829

97 Stukken betreffende de geschillen tussen Nederland en Engeland over de uitvoering
van het tractaat van maart 1824 en andere wederzijdse pretenties, uit de teruggave 
van de Nederlandse kolonies door Engeland voortvloeiende
1824 - 1830 1 omslag (66 bladen)

98 Minuut-schrijven van A.R. Falck aan de gouverneur van CuraçaoCantzlaar over de 
onderhandelingen, met de Zuid-Amerikaanse republieken aan te knopen door 
bemiddeling van de kapitein-luitenant De Quartel
1824 1 stuk
Zie Commentarius III, blz. 200 vlg.

99 Twee brieven van A.R. Falck, ambassadeur te Londen aan J.G. de Mey van 
Streefkerk, Secretaris van Staat, over de verkoping van de handschriftencollectie 
Van Sypesteyn, minuten
1825 1 omslag

100 Minuut-schrijven van A.R. Falck en brieven en stukken, bij hem ingekomen, in 
verband met de scheiding van België
1830 - 1832 1 omslag (50 bladen)

101 Stukken uit een geheime correspondentie tussen de minister van Buitenlandse 
Zaken, Verstolk van Soelen, en de ambassadeur te Londen, A.R. Falck, betreffende 
het omkopen van een voornaam beambte (Talleyrand?) waardoor een voor 
Nederland gunstig protocol van de conferentie te Londen zou worden verkregen. 
Hierbij de protocollen van 20 en 27 januari 1831 en een met P.C.L.(Labouchère?) 
ondertekend briefje van de tussenpersoon, die in bovenbedoelde onderhandeling is
gebruikt
1831 1 omslag (21 bladen)
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Deze stukken hebben in het 3e deel van de Commentarius gelegen (zie aldaar blz. 222 en 224)

102 Brief van de minister van Financiën aan A.R. Falck over de Engelse incometax, met 
minuut-antwoord
1832 1 omslag (7 stukken)

103 Brief van de minister Verstolk van Soelen aan A.R. Falck met bericht, dat hij 
ontheven wordt van het gezantschap te Londen en benoemd tot minister van Staat.
Hierbij het concept van een brief van Falck aan de minister, waarbij hij in 
overweging geeft hem terug te roepen
1832 1 omslag (3 stukken)

104 Particuliere brieven ingekomen bij A.R. Falck
1824 - 1831 1 omslag (12 stukken)

105 Intekenlijst ter ondersteuning van Van Schorel de Wilrick, met intekening van A.R. 
Falck en de graaf van Waldegrave
z.d. 1 stuk

g Ambteloos, 1832-1839

G AMBTELOOS, 1832-1839

106 Pas voor A.R. Falck en zijn echtgenote om te reizen door Sardinië, Frankrijk en 
Zwitserland
1832 1 stuk

107 Stukken betreffende de klachten van Engeland Over de tenuitvoerlegging van het 
tractaat van 17 maart 1824, gesteld in handen van de ministers van Staat Falck en 
Van Zuylen van Nyevelt
1835 - 1836 1 omslag (28 bladen)

108 Minuut-schrijven van Falck aan (de Minister van Buitenlandse Zaken?) over 
Belgische kwestie
1836 1 stuk

109 Rapport van A.R. Falck aan de minister van Financiën over de vraag, op welke 
voorwaarden het octrooi van de Nederlandsche Bank moet worden vernieuwd, 
minuut met retroacta
1838 1 omslag (51 bladen)

110 Stukken over d al of niet wenselijkheid van een girobank
[1838] 1 omslag (10 bladen)

111 Brieven aan A.R. Falck
1835 - 1839 1 omslag (17 bladen)

h Nederlands gezant te Brussel, 1839-1843

H NEDERLANDS GEZANT TE BRUSSEL, 1839-1843

112 Akte van benoeming van A.R. Falck tot buitengewoon gezant bij het Hof van België, 
afschrift
1839 1 stuk

--- Minuten van brieven, door A.R. Falck als gezant te Brussel aan het Departement van
Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage gericht
1839 - 1842 1 pak (514 bladen)
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Overgebracht naar legatiearchief België, inv.nr. 7. Was voorheen inv.nr. 113.

--- Minuten van brieven, door A.R. Falck als gezant te Brussel aan de Belgische regering
gericht
1839 - 1842 1 omslag
Overgebracht naar legatiearchief België, inv.nr. 9. Was voorheen inv.nr. 114.

--- Stukken betreffende het tot stand komen van het tractaat van 5 november 1842 
tussen Nederland en België
1839 - 1842 1 pak (177 bladen)
Overgebracht naar legatiearchief België, inv.nr. 168. Was voorheen inv.nr. 115.

--- Twee brieven van baron Osy te Antwerpen over zijn plan inzake de overdracht van 
de 5 miljoen gulden jaarlijkse renten, die ingevolge de vrede van 1839 ten laste van 
België moeten komen
1840 1 omslag 4 bladen
Overgebracht naar legatiearchief België, inv.nr. 174? Was voorheen inv.nr. 116.

--- Brieven van verschillende Belgen, die aanspraak maken op wachtgeld of pensioen, 
aan A.R. Falck, Nederlands gezant te Brussel, met verzoek hun aanspraken te willen 
steunen
1840 - 1841 1 omslag 14 bladen
Overgebracht naar legatiearchief België, inv.nr. 174?
Was voorheen inv.nr. 117.
Zie art. 22 van het tractaat van 19 april 1839 en art 68 van het tractaat van 5 november 1842

118 Diploma voor A.R. Falck als lid van de archeologische vereniging te Athene
1839 1 stuk

119 Particuliere brieven ingekomen bij A.R. Falck
1839 - 1843 1 pak (151 bladen)
Hierbij een brief van lord Clarendon aan Dedel 1841.

119A Ingekomen brieven van Edw. Hall en P. Sound Comp.
1830 2 stukken en 1 omslag

120 Beoordelingen van de abdicatie van koning Willem I (afschriften uit particuliere 
brieven)
1840 1 omslag (11 stukken)

121 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van mr. A.R. Falck
1843 1 omslag (11 stukken)



24 Falck 2.21.006.48

III Rose Amour Caroline Aya Gislène Falck, geboren baronesse De Roisin

III ROSE AMOUR CAROLINE AYA GISLÈNE FALCK, GEBOREN BARONESSE DE 
ROISIN

122 Stukken betreffende het huwelijk van R. baronesse de Roisin met mr. A.R. Falck en 
het waarnemen van haar godsdienstplichten tijdens haar huwelijk
1817 - 1830 1 omslag (18 bladen)

123 Brieven van mr. A.R. Falck aan R. baronesse de Roisin zo voor als na hun huwelijk 
gezonden
1817 - 1842 1 omslag (59 stukken)

124 Akten van aanstelling van R. baronesse de Roisin, latermevrouw Falck, tot hofdame 
bij de koningin, geboren prinses van Pruisen, en tot grootmeesteresse bij de prinses
van Oranje, geboren prinses van Wurtemberg
1815, 1843 1 omslag (3 stukken)

125 Bezoekboek van het Koninklijk Paleis
1832 - 1834 1 deel

125A Register van audiënties, aangevraaagd bij en verleend door de prinses van Oranje
1843 - 1848 

126 Brieven van leden van het Koninklijk Huis en aanverwante personen, verzonden 
aan R. baronesse de Roisin, later mevrouw Falck
1814 - 1849 1 pak (124 stukken)
Zie een lijst van de brieven: Aanwinsten 1909 XIV 20. Hierbij afschrift van een brief van de prinses 
van Oranje aan baron Alphonse de Roisin, 1849

127 Minuten van brieven aan mevrouw Falck aan leden van het Koninklijk Huis, aan 
Leopold I koning der Belgen en aan graaf Esterhazy te Wenen. Hierbij een 
aantekening van haar hand omtrent de dood van koning Willem II
1817 - 1849 1 omslag (17 stukken)

128 Brieven van verschillende dames aan aan R. baronesse de Roisin, later mevrouw 
Falck
1809 - 1849 1 pak (208 stukken)

129 Brieven van verschillende heren aan aan R. baronesse de Roisin, later mevrouw 
Falck
1812 - 1850 1 pak (226 stukken)
Zie een lijst van de brieven: Aanwinsten 1909 XIV 21.

129A Verkorte Franse vertaling van het door de hollandse vertaler J.L. Kesteloot, 
emiritus-hoogleraar te Gent, toegevoegde aan de aantekeningen van mr. Quetelet 
over de gezant A.R. Falck, met opdracht aan mevrouw Falck, geboren baronesse de 
Roisin
na 1843 1 deeltje

130 "Chansons et petit vers datant du chateau de Rongy"
z.d. In map. 1 pak (72 stukken)

131 "Collection d'anectdotes et de souverirs", gedeeltelijk gedrukt
z.d. In marokijnen map. 1 pakje (19 stukken)
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IV mr. Iman Willem Falck

IV MR. IMAN WILLEM FALCK
In het familiearchief berusten geen stukken van die van deze in dienst der O.I. Compagnie tot 
gouverneur van Ceylon opgeklomen bloedverwant van de voorgaanden zelf akomstig zijn, alleen 
enkel papieren die op hem betrekking hebben

132 Vertaling uit het Singalees van een brief van de rijksgroten van Candia aan mr. I.W. 
Falck, gouverneur en directeur van Ceylon
1772 2 exemplaren. 1 omslag (8 bladen)
Bij het exemplaar, afkomstig uit de collectie Fabius, is gevoegd een brief van de heer H.R. Gobius aan
mr. J. Fabius met verzoek hem het oorspronkelijke stuk te willen verkopen. Dit schijnt te zijn 
geschied; het oorspronkelijke stuk is althans bij de van de heer Fabius ontvangen papieren niet 
gevonden

133 Lijkrede, door J.G. Manger op mr. I.W. Falck gehouden. (Afschrift)
1785 1 stuk (16 bladen)
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V Aanvulling

V AANVULLING

134I Dissertatie van Falck "de Matrimonio" (1799) en voordracht van Falck " Over den invloed
der beschaving van de Nederlandse natie op de verlichting van de Noordsche volken"
1813 2 stukken

134II "Bulletins de la Grande Armée", in het Frans en in het Hollands gedrukt
1812-1813 30 bijeengebonden bulletins

134III "Bulletins de la Grande Armée", in het Frans en in het Hollands gedrukt
25, 27 september en 2 oktober 1813 3 stukken

134IV Witzijden zakportefeuille door een dame ("J.C.C.") bestikt:"Reconnaissance pour A.R.F., 
1816", waarin geborgen een oranje-cocarde. Met aantekening van O.W. Hora 
Siccema
1816 3 stukken
Van de vrouw van een in November 1813 door Falck tegen het grauw beschermde Franse ambtenaar?
De cocarde wordt vermoed die te zijn, welke Falck in november 1813 op de hoed had gestoken. De 
voorwerpen waren door Falck bewaard en zijn aangetroffen in de boedel van diens weduwe.

134V Brieven aan Falck van:
1816 - 1843 50 brieven
a Ancillon, zonder datum
b Graaf Arrivabene, zonder datum
c C.J. van Assen, 4 januri 1843, 17 januari 1843, 20 februari 1843
d Graaf de Briey,17 oktober 18421 februari 1843
e G.A.G.P. van der Capellen, 27 december 1842, 29 december 1842, 6 februari 1843
f W.G. Dedel, zonder datum
g D.J. van Ewijck, 19 december 1842
h J. Fabius, 12 januari 1843
i R. Fagel,9, 24-25, 28 januari 1843,
j J.L.W. de Geer, 31 oktober 1842 en zonder datum
k J.W. Huyssen van Kattendyke, 31 oktober 1842, 31 januari 1843
l J.C. de Jonge,15 maart 1841
m H.M. de Kock, 3 februari 1843, 4 februari 1843
n J. Kruseman, 24 augustus 1842
o E. Lorenza, zonder datum
p Le chevalier Lupus, 31 augustus 1817
q W.G. van der Poll, 6 januari 1843
r Le chevalier de Quadrade, 17 februari 1843
s Baron de Reiffenberg, zonder datum
t J.J. Rochussen, 20 augustus 1842, 15 september 1842, 1 februari 1843, 22 februari 

1843
u P.C. Schooneveld, 18 februari 1843
v G.W. Seymour, 1 februari 1841
w H.H. Hora Siccama, 25 januari 1814, maart 1814, 15 januari 1816, 26 april 1826,
x J. Hora Siccama, zonder datum
y J. Smits, 1 februari 1843
z Graaf de Theux,24 oktober 1839 en zonder datum
aa J.G. Verstolk van Soelen, 22 oktober 1842
bb H. van Zuylen van Nyevelt, 3 februari 1843, 8 februari 1843, 13 februari 1843

135 Diverse stukken
Geslachtsregiser van Fredrik Meijnertzhagen, 19e eeuw
Filatie van Fredrik Meijnertzhagen, eind 18e eeuw
Genealogie van het geslacht Van Hoevel later Van den Heuvel, 1900
Verslag over de scheepsramp van het door de bliksem getroffen en geëxplodeerde
VOC- schip Pijlzwaard [Pijlswaart]op de rede van Batavia in 1765 [het verslag 
noemt een verkeerd jaar: 1770], 1830 augustus 1
Filitliatie van Fredrik van Reede, 19e eeuw
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Filiatie van Fredrik van Reede, 19e eeuw
Afdalend geslachtsregister van Van Schuler, 19e eeuw
Filiatie van Pieter King of Kien, 19e eeuw
Geslachtsregister van Peter King of Kien, 19e eeuw
Register met genealogische gegevens van de familie Meinertzhagen, 18e eeuw
Register met genealogische gegevens van de famielie King of Kien
Map "Oude Brieven". inhoudende diverse stukken waaronder brieven van 
Constantia Margaretha Meinertzhagen (1684-1764), weduwe van Otto Willem 
Falck, aan haar kleinzoon Otto Willem Falck (1760, 1762 1763); kennisgeving van 
haar overlijden door G.J. Falck (1764); Lijst van goederen die "neef" George Carel 
Falck op zijn reis naar india meeneemt, opgesteld door G.J. Falck (1768); Brief van 
A.R.M. de Flavard aan haar zoon Otto Willem Falck (1756)
Map "Autobiografie" inhoudende brieven van mr. A.R. Falck aan zijn zwager C. 
Beerenbroek (de brieven zijn met potlood genummerd), 1824-1843
Brieven van A.R. Falck aan zijn neef C. Beerenbroek (de stukken zijn met potlood 
genummerd), 1815-1832
Correspondentie van O.W. Falck met zijn neef Johan Bergh en diens vader O.M. 
Berg (zijn zwager), 1803-1806

136 Diverse stukken
Wapenboek familie Von Schüler (Nederland) [door Louis Berghuis?], 1737
Correspondentie tussen de gouverneur van Ceylon mr. Iman Willem Falck en zijn 
neef Otto Willem Falck, bewindhebber van de VOC. Met een portret van 
laatstgenoemde, 1775-1783
Overdruk van het artikel "Brieven gewisseld tusschen Otto Willem Falck en Iman 
Willem Falck" door E.K.G. Falck in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch 
Genootschap. Deel XL. Met brieven van H.T. Colenbrander, 1919
Journaal van A.R. Falck van zijn reis naar Wenen. Met inliggende cartes de visites 
en uitnodigingen, 1838-1839
Transcriptie van het reisjournaal van A.R. Falck

137 Diverse stukken
Stukken afkomstig van J.A. Roëll (menukaarten, uitnodigingen, cartes de visites; 
Souvenir van het Tophographis Bureau te Batavia (kaart van Batavia); "Middag-
bestekken" van stoomschip Conrad van de Stoomvaart Maatschappij "Nederland" 
(1894), 1894-1897 en z.j.
Persoonlijke stukken van Frederik Lambertus Falck (1853-1924) met 
correspondentie van latere datum, 178901855
Brief aan A.H. Falck, student te Utrecht, van zijn broer Jan, te Provoost, 1840 maart
8
Octrooi voor Elisabeth Jans weduwe van Jan Gerrit Jacobsz. om vrij te kunnen 
beschikken over haar goederen in Utrecht, 1633 maart 25
Testament van Jan Gijsbertus Koeckebacker, opgemaakt te Utrecht, 1617
Krantenknipsels betreffende de benoeming van A.W.A. Tjarda van Starlembprgj 
Stachouwer tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 1935-1936
Exemplaren Java-Bode met een feuilleton gebaseerd op de brieven van Falck, 1905
Kranten en krantenknipsels
Twee enveloppen van het ministerie van Binnenlandse Zaken met voorgedrukt 
adres "Aan den heer Commissaris des Konings in de provincie" [hier Noord-
Holland]
Twee plakkaten "Planeten voor de Leyduinsche Kermis" met rijmversjes t.g.v. 
huwelijk H.S. van Lennep en jkvr. A.C. van Eeghen, 1863 september 2

138 Diverse stukken
Geslachtsregister beginnende met Edzard Valck [Falck] tot en met de kleinkinderen
en afstammelingen van Otto Willem Phillipus Falck, 19e eeuw
Kopie van een extract genealogie van de familie Van der Hagen
Filiatie van Edzard Valck [Falck], 19e eeuw
Geslachtsregister van Edzard Valck [Falck], vervaardigd door Jan van Schüler, eind 
18e eeuw
Manuscript van een verhandeling over de Duitse orde en over de medestrijders 
van Willem van Oranje, circa 1928
Bul van de universiteit Utrecht voor Eugenius Gustavus Boesses, 1842 juni 18
Bul van de universiteit Utrecht voor Janus van Schuler, 1750 januari 5
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Bul van de universiteit Utrecht voor Gustavus Eugenius Boesses, 1836 oktober 21
Genealogie van de Franse familie Ivigne la Broissinierre, 1668 februari
Diploma, waarmee Eugenius Gustavus Boesses aangenomen wordt als werkend 
lid van de tweede afdeling van het Collegium Themis, te Utrecht, 1840 februari 20
Akte van aanstelling van Adriaan Boesses als commissaris van de VOC bij het 
gouvernement van Kaap de Goede Hoop, 1786 oktober 17
Akte van de aan Adriaan Boesses verleende naturalisatie ad honores, te Den Haag,
door de Staten van Holland en Westfriesland, 1788 januari 16

139 Diverse stukken
Map met opschrift "Aantekeningen van Anton Reinhard Falck betrekkelijk 1. 
Verblijf te Wenen 1839 [ontbreekt], 2. Spanje, 3. Afschrift van een Boekje met 
copiëen van brieven, Brieven van zijn zusters en ouders, huwelijksgedichten 
(1817) / Briefje van Van Hogendorp uit de Kaap aan Angelique Berg ten geleide van 
een portret van zijn echtgenote en een gedicht ("Le Papillon") van zijn hand, 1773 /
Map met inschrift "Brieven van den staatsman A.R. Falck aan zijn halfzuster C.M. 
Falck, aan zijn halfbroer O.W. Falck en enkele anderen" Bevat brieven aan zijn vader
(1811), aan Otto Willem Falck (1809?-1837, aan George Karel Falck (1813-1834), aan 
Otteline Falck-Walland (1830?-1834, Aan Constance Falck (1808-1828); Afschrift 
van een brief van A.R. Falck aan G.K. van Hogendorp (1813). Bevat verder 
uitnodiging kroning Soeverein (1815) benoeming van O.W. Falck tot officier bij de 
Schutterij te Amsterdam (1828); biografische aantekening betreffende A.R. Falck, 
aantekening betreffende de constitutie van zijn hand 17 maart 1815; brief van J.F. 
Martinet , te Zutphen, 1790 september 13; Brieven van Rose Falck geboren barones
de Roisin (1808)met kopie van een brief van Otteline Falck-Walland aan haar 
zuster mevr. Constance de Beerenbroek-Falck over het overlijden van Anton 
Reinhard Falck (1843); Reisjournaal "Voyage en Italie 1829 / Londres 1830"; 
Aantekenboekje reis Italië, z.d.; Lijst van geneaologische stukken in bezit van de 
familie Falck(18e eeuw); Brief van ouderling Jan Busingh, ouderling namens 
kerkeraad van Delft aan een andere kerkeraad, 1721; Petitie aan de Eerste Kamer 
van het Vertegenwoordigd Lichaam betreffende dde voorgenomen nationalisering
van geestelijke goederen (1798
Genealogie van het geslacht Falck tot aan Otto Willem Falck, met inliggend enkele 
afbeeldingen (J.S. Bailly, Milton, luitenant-generaal Karel van der Heijden, 
Mirabeau, Cromwell, Lodewijk XIV, J. Heemskerk, schilderij "het geschenk van de 
peetvader" van Lesrel

140 Diverse stukken
Twee foto's van een portret van Otto Willem Falck, verzonden aan Edzard Falck
Aantekeningen en correspondentie van Edzard Falck betreffende het geslacht 
Falck, begin 19e eeuw
Rekening en kwitanties van Gerard Bruynincx, ontvanger van de contributiën van 
Brabant in het kwartier van den Bosch,
voor de ontvangen gelden van het dorp Gestel, over 1604-1606, 1604 - 1606
Genealogische stukken betreffende de familie Falck en aanverwante geslachten, 
1750 - 1920
Verzameling feuilletons betreffende "Twee Hollandsche staatslieden uit de eerste 
helft der 19e eeuw" en betreffende "Een roerige kroonpretedent", circa 1928
Genealogische stukken betreffende de familie Falck, 1777 - 1900
Genealogische stukken betreffende de familie Falck met notariële acte
Bewijzen van afstamming van het adellijk geslacht van Falck, ongedateerd
Brieven, overlijdensberichten, doopcelen, zegenwensen en een aanstellingsakte 
van Jan Warnar Falck als kapitein luitenant ter zee voor de VOC

141 Diverse stukken
"Listes des titres de Noblesse, Chevalerie" etc, gedrukt., 1784
"Godsdienstig Liederen", gedrukt, 1886
Correspondentie van jhr. Edzard Falck en dr/. S. Kekule van Stradonits over het 
diploma van Karel V
Correspondentie met Oost-Friesland van Jhr. E.K.G. Falck
Stukken en krantenknipsels betreffende de familie Verdonck (Verdonk) en een 
schilderij van Frans Hals
Stukken betreffende de echtscheiding van Johannes de Blaauw, oud Oost-Indisch 
hoofdambtenaar en jvr. Maria Frederica Falck, 1886
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Trouwboekje van Frederik Lambertus Falck en Anna Petronela Adriana Veger, 1917
Kennisgeving van overlijden van jhr. Frederik Lambertus Falck, 1924
Pensioenbewijs van de Militaire Pensioenraad voor mevr. A.P.A. Falck-Veger, 1924
extract huwelijksakte Jhr. F.L. Falck en A.P.A. Veger, 1917
Opgave boedelscheiding, opgemaakt door noatris A.I. Geelhoed te Maassluis, 
[1924]
Notariële akte van inbewaringneming van het olografisch testament van jvr. Maria 
Frederica Falck, 1886
Brieven ingekomen bij Edzard Falck, 1900, 1935
Foto's van een uitstapjes en samenkomsten met Edzard Falck, [1950-] 1960, 1962
Financiële stukken afkomstig van de douariëre F.L. Falck
Foto's van kunstwerken [Palazzo Orsini in Florence]
Foto's van het bezoek van Edzard Falck aan Szendrö (Hongarije)
Foto's van de echtgenote van Edzard Falck, de Hongaarse Frederika A.M.A.J.C.D. 
Markgräfin (markiezin) Csáky Pallavicini te Nice, 1910
Foto van Sigismund markgraaf Csáky Pallavicini, schoonvader van Edzard Falck, te 
Istrië, 1911
Foto van het echtpaar E. Falck, poserend op een pier
Portretfoto (Edzard Falck?] [fotograaf B. Bruining, Leiden]
Foto van 2 poserende heren in een studio [fotograaf A. Greiner, Amsterdam]
Portretfoto mevr. Coba Falck [fotograaf B. Bruining, Leiden]
Ansichtkaarten Ceylon, gericht aan mr. Edzard Falck, met een foto van het graf van 
mr. Iman Willem Falck, 1930
Brieven gericht aan admiraal F.L. Geerling, [19e eeuw]

142 Diverse stukken
Kasboek, met inliggende stukken, afkomstig van F.L. Falck, rentmeester 
kroondomein (o.a. Dordrecht, Breda, Teteringen), 1894-1903
Jaarboekje voor Nederlandse Vrijmetselaren 5887, 1887
"Gezangen van de Ridders der Vijf Deegens", gedrukt
Prentbriefkaarten Maskerade Leiden, 1905
Kennisgeving van het overlijden van Frederika Csáky Pallavicini, echtgenote van 
Edzard Falck, in het Hongaars, 1912
Portretfoto's van jhr. Balthasar S.M.T.O. Falck (1911-1940) (als 2-jarige aangekleed 
als een meisje), 1913-1932
Portretfoto van jhr. August von Daehne van Varick (overl. 26 januari 2910 te 's-
Gravenhage)
Portretfoto's van "Fritzi" Frederique Louise Markgräfin Csáky-Pallavicini alleen en 
samen met haar echtgenoot jhr. Edzard Falck, 1904, ca. 1910
Portretfoto van graaf György Napoleon Csáky de Körösszegh et Adorján (1862-
1923)
Portretfoto's echtpaar Kick Korthals Altes en Do Wijnstroom
Foto van Alexandre Okolicsányi de Okoliesna met zijn dochters Olga en May op het
strand van Scheveningen
Portretfoto Gijsbert Diederik Advocaat, buitengewoon gezant te Athene, ca. 1929
Foto's van Eugenie prinses Gourielli-Tchkonia née Blanc (niet duidelijk is of zij het 
is op alle foto's, die genomen lijken te zijn in badplaatsen aan de Cote d'Azur of 
Italië
Foto van W. baron Mackay (gest. Schotland 1934)
Foto van een geschilderd portret voorstellende Ocko Valcke, Vrijheer van 
Mariënwehr, drost van Greetsiel
Portretfoto van een onbekende vrouw met een kroontje op haar hoofd
Foto van de kapel bij het familiegraf van de markgraven Csáky Pallavicini te 
Szendrö in Hongarije
Portretfoto van Clement Felter (of Feltes), gemaakt in Parijs, 1906
Portretfoto van een heer met wandelstok (geb. 17 juli 1853, overl. 19 juli 1931), 
gemaakt door de fotograaf C.E. Westerborg te Arnhem
Portretfoto's A.W.T. Falck-Verdonk, 1908 en z.d.
Portretfoto S.C.M. Falck-Geerling
Menukaart diner 7 maart 1894

143 Diverse stukken
"De geschiedenis van het geslacht Falck" door E.C.G. Falck, 1898
"Aanteekeningen betreffende het geslacht Falck"
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"De Groningse tak van het Oost-Friesche geslacht Falck" door jhr. E.G.K. Falck. 
Overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap "De 
Nederlandse Leeuw", 1918
"Diploma van 1521" . Afschrift en translaat van het adelsdiploma door Karel V 
gegeven aan Edsart Falck (met gekleurde tekening van het familiewapen], 1760

144 Diverse stukken
[omslag 1] Ingekomen brieven bij jhr. E.K.G. (Edzard) Falck, begin 20e eeuw
[omslag 2] Brieven ingekomen bij Frederika Falck geb. Czaky Pallavicini, [1910-1918]
[omslag 3] Brief van E. Falck aan RJ.K.M. de Nerée tot Babberich, te Roermond, 
oud-griffier van het kantongerecht [brroer van Carel de Nerée tot Babberich] [brief 
is geretourneerd, omdat adressant was overleden], 1946
[omslag 3] Foto's, gemaakt in Baveno te Italië [waaronder B.S. "Balty" Falck, (1911, 3
maanden oud), "Friki" (Frederika?) met dochtertje van haar zus; portretfoto van 
Ezard Falck, gemaakt in Montreux
[omslag 3] enveloppen
[omslag 3] Krantenknipsels van diverse aard
[omslag 3] Ex-libris
[omslag 3] Notariële akte waar Pieternella Falck-Verdonk toestemming geeft voor 
het huwelijk van haar zoon Edzard Falck met Frédérique Csáky Pallavicini, 1910 juli 
14
[omslag 3] Afchrift huwelijksakte jhr. A.P. E. Falck en S.K.M. Geerling, voltrokken te 
Giessendam, 1840 april 20
[omslag 4] Diploma van het Utrechts Studentencorps voor C.G.J.J. Falck, 1802 
februari 25
[omslag 4] Akte van de Staten van Utrecht voor Anna Cornelia Van Drielenburgh, 
waarin zij de vrije beschikking krijgt te disponeren over haar leengoederen, 1725 
januari 27
[omslag 4] Diploma van het Utrechts Studenten Corps voor E.G.J. Falck, 1809 juni12
[omslag 4] Akte van belening van een grafkelder in de Geertruidenkerk te Utrecht 
voor de erfgenamen van Gerrit Jacobsz., 1660 juni 7
[omslag 4] Artsenbul van de Utrechtse universiteit voor C.G.I.J. Falck, 1809 
november 23
[omslag 5] Schrift met handgeschreven latijnse teksten
[omslag 5] Gedrukte kwartierstaat Van Snouckaert van Schauburg
[omslag 5] Catalogus van Genenealogieén en Handschriften berustende in het 
Genealogisch en Heraldisch Archief te Rijswijk, 1900
[omslag 5] Prent "Gezicht van de kerk, het stadhuis en Marktveld der stede 
Vlaardingen", 1744
[omslag 5] Genealogie Heraldiek, catalogus 51 (Geert's Boekhuis te Arnhem)
[omslag 5] Prospectus "Grafschriften tussen Flie en Lauwers"
[omslag 5] "In Memoriam François de Bas 1840-1931', door W. baron Snouckaert 
van Schauburg, 1931
[omslag 5] "Geschil tussen een Friesch edelman en een Portugeesch gezant of een 
voornaam souper met een klein schoorsteenbrandje in Lentemaand anno 1753" , 
door W. baron Snouckaert van Schauburg
[omslag 5] Beknopte inventaris van het Oud-Archief der Groote of Sint-Jacobskerk 
te 's-Gravenhage, samengesteld door W. baron Snouckaert van Schauburg
[omslag 5] Overdruk uit het maandblad "Nederlandsche Leeuw" betreffende 
geslacht Turcq, 1914
[omslag 5] artikel van W. baron Snouckaert van Schauburg over graaf Dominici en 
zijn dochter Marie Victoria, 1920
[omslag 5] "Naamlijsten van Predikanten behoord hebbende tot de classis van 
Edam", door W. Snouckaert van Schauburg, 1894
[omslag 5] "Vreemdelingen te 's-Gravenhage' door W. baron Snouckaert van 
Schauburg, 1897
[omslag 5] Inventaris van het Oud-Archief der Evangelisch Luthersche Gemeente te
's-Gravenhage, door W. baron Snouckaert van Schauburg
"Revue des Familles Françaises qui ont obtenu la noblesse Neerlandaise', overdruk
uit Revue Française d'Heraldique et de Sigillograpie, 1950
[omslag 5] Proclamatie van de Vertrouwnsmannen der Regering, 1945 mei
[omslag 5] Prospectus van "De Miljoenen-erfenis of het driemanschap. Toneelspel 
in 3 bedrijven door J.A. de Bergh", 1875
[omslag 5] 'Testament officiel financier, biblique en filoutropique du Baron 
Alphonse de Rothschild" [ pamflet dat tijdens zijn begrafenis werd verspreid', 1905
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[omslag 5] "Huwlijksgroet aan Z.K.H. prins Willem-Frederik-Karle der Nederlanden
en H.K.H. prinsesse Louise-Augusta-Wilhelmina-Amelia van Pruissen" van Joh. 
Kinker [exemplaar voor baron Falcl (inliggend een korte biografie van Kinker]], 
1825
[omslag 6] Foto van Do Wijnstroom op het strand van Zandvoort, 1903 juni
[omslag 6] Devotieprentje met afbeelding van Jezus en een tekst

145 Diverse stukken
Genealogie Trip
Foto van het document 'adellsherkenning voor de Familie Falck"
Map met beschrijvingen families Falck en Boessens
Hongaarse documenten betreffende het overlijden Frederika Falck-Csáky 
Pallvicini, 1912
Map "Brieven, staten en bijzonderheden betreffende het geslacht Falck en 
aanverwante families als Van Reede van Outshoorn en de Wacker van Zon' [de 
map bevat geheel andere stukken, zid volgende specificatie]
Brief gericht aan Edzard Falck van de directeur van een ziekenhuis in Boedapest 
met bericht van overlijden van zijn echtgenote bij een operatie, 1912
Het Vaderland van 3 april 1945
Afschrift huwelijksakte van L.C. baron Falck met L.O. gravin van Randwijk te 
Nijmegen op 14 mei 1809, 1910
Verklaring van de Raad van Ministers van Italië betreffende het overlijden van 
Balthasar Sigismund Falck, 1962
Genealogie geslacht Van Suchtelen
Krantenknipsel betreffende een ridderslag studentenfeesten te Leiden, 1900
Genealogische aantekeningen van A.R. Falck
Overlijdensbericht van Hendrik Verdonk, 1810
Bericht van de gemeente Zaandam met gegevens over Hendrik Verdonk en 
Marijtje Broekman, 1944
Carte de visitie van Hipplit Markgraf Csáky Pallavicini Jun.
Brief van D. Rutgers van Rozenburg, 1894
Briefkaart met afbeelding "Germaansche Rechtspleging in den Ballerkuil bij 
Assen", 1905
Briefkaart met afbeelding "Gedenkpenning op den dood van M.H. Tromp"
Briefkaart met afbeelding "National Denkmal auf dem Niederwald", 1915
Briefkaart met afbeelidnt "maskerade van het Leidsch Studentencorps 19 juni 1900
", met de namen van de personen die op de foto voorkomen, 1900
Briefkaart met afbeelding van "De Vorstelijke familie te Lensahn"
Briefkaart met Nederlands rijkswapen in het Duits
Facsimilie van stichtingsakte Universteit Leiden
Knipsels uit tijdschriften betreffende baron von Münchhausen
Aantekening wapen bisschop David van Bourgondië; afbeelding boekenkist Hugo 
de Groot; Bijdrage Nederlandsch Adelfonds
Briefkaart met afbeelding Graftombe in de kerk te Midwolde bij Leek van van de 
familie Inn und Kniphausen
Briefkaart met afbeelding "Gedelegeerden ter Vredesconferentie te Den Haang', 
de namen van de Nederlandse deelnemers zijn aangegeven, 1899
"Zeer oud Stamboek der families Kien, Meinertzhagen en Gobius tot en met de 
familie Falck", 18e eeuw
"inventaris & Scheijdinge van de goederen van den Hr. Nicolaas van Royen" [alleen 
2 omslagen, geen inhoud]

146 Stukken afkomstig van E.K.G. Falck
"Stamboek van het geslacht van Edzard Falck", 1884, 1 deel
Bevat later toegevoegde losse stukken
"Genealogie van Falck", 1852, 1 katern
Bevat later toegevoegde losse stukken
"Genealogie van het adelijk Geslacht Falck", 1900, 1 portefeuille
Bevat later toegevoegde losse stukken
"Genealogie van het Oost-Friesch Geslacht Falck" door Jhr. E.K.G. Falck". Gedrukt
Bevat later toegevoegde losse stukken
Krantenknipsle met genealogie prins Bernhard
Tekening van een zegel
Nota notaris A.I. Geelhoed voor douarière Falck-Veger



32 Falck 2.21.006.48

Overdrukken "Brieven gewisseld tussen Otto Willem Falck en Iman Willem Falck"
"De Doorwerth", uitgave van de Vereniging "De Doorwerth", 1960
Bewijs van eigendom van een huis te Teteringen voor Klassje Neij, echtgenote van 
E.J.G. van der Sande, 1897
Exemplaar "Opregte Haarlemsch Courant" van 31 januari 1822, 1822
Exemplaar Nieuwe Haagse Courant van 11 juni 1953
Overdruk "Nobiliario de Alicante" van D. Frenando de Anton del Olmet, 1905
Maandblad van Oud-Utrecht, met boekbespreking van "De familie Falck in den 
patriottentijd", 1948
Knipsel benoeming F.L. Faclk tot rentmeester van Oosterhout en Dordrecht
, Carte de Visite van "Pinahard de Hermier, page van den grave van Oistervant" en 
een assignaat van de domaines-nationaux van 25 livres
Afschrift van een brief aan de veldmaarschak graaf Csáky
Genealogische notitie t.a.v. Johan Wichers (1681-1729)

147 Stukken afkomstig van E.K.G. Falck
Genealogische aantekeningen, brieven, etc, betrerfende het adelijk Oost-Fries 
geslacht Falck
Diverse krantenknipsels, briefkaarten en afbeeldingen
Overdruik uit het Brugs Ommeland; "Een grafsteen uit Gent op de bodem van de 
Zuiderzee". Incompleet, 1977
"Foto's en correspondentie van echtgenote van jhr. E.K.G. Falck", markgravin 
Frederika Csáky Pallavicini
Bevat portretfoto's van Hongaarse herkomst

148 Stukken afkomstig van E.K.G. Falck
Exemplaren van het weekkblad "Wiener Salonblatt" houdende o.a. een bercht 
over het huwelijk van E.K.G. Falck, 1910-1912, 3 stukken
Teksten van opstellen van E.K.G. Falck op staats-, volkenrechterlijk en economisch 
gebied, [1909]
Overdruk uit de Vlaardingsche Courant "De plechtige begrafenis van onzen 
burgemeester", 1894
Betreft B.W.T. Falk, vader van E.K.G. Falck
Menukaart bestemd voor Edzard Falck, 1894
Paspoort van E.K.G. Falck, 1958-1963
Diverse portretfoto's (merendeels van E.K.G. Falck en zijn zoon B.S.M.T.O. Falck)
Tekst van de proclamatie uitgevaardigd door koning Wilem II bij zijn 
troonsbestijging. Gedrukt, 1849
Brief van R.A. Falck-de Roisin aan F.J.M.G. graaf de Thiennes de Rumbke, met 
aantekening uit 1900, 1825
Portretfoto van J.AJ.W. Boesses-Falck (1820-1907) en dichtregels van haar hand ioy 
2940, met aantekening uit 1910, 1839, 1905
Ingekomen uitnodigingen (o.a. ten hove), 1907-1908 en z.d.
Ingekomen brieven van Nathalie Freifrau von Bellersheim genoemd Stürzheim, 
haar dochter en haar kleinzoon betreffende aankoop van voorwerpen en 
archivalia van de familie Falck die zich in hun bezit bevinden, 1913-1937
Stukken betreffende sollicitaties van E.K.G. Falck naar diverse posten bij het 
minsiterie van Buitenlandse Zaken, 1909-1917
Holografisch testament vam E.K.G. Falck uit 1914 met akte van deponering van een
testament uit 1944, 1914, 1944
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van V.A.J. Boesses, 1915-
1932
Akte waarbij E.K.G. Falck toestemt in de adoptie van zijn zoon Balthasar door zijn 
schoonvader markgraaf Sigismund Csáky Pallavicini. Afschrift, 1825
Schetsboek van Edzard Carl Gustaaf Falck, 1898-1900
Einddiploma van de Middelbare School voor Handel en Administratie te 's-
Gravenhage, getuigschrift dienstverband Nederlandsche Overzeessche 
Trustmaatschappij en stukken betreffende benoeming en bevorderiing en 
werkzaamheden als ambtenaar van de gemeente 's-Gravenhage, 1903-1949
Verklaring uitloting Nationale militiie voor E.K.G. Falck, 1910
Bericht van het Italiaanse Rode Kruis aan Remia Verwey over het ontbreken van 
informatie over het lot van luitenant Baldassare Orsino Falck, 1946
Geboortebewijs E.K.G. Falck, uitgegeven 1949
Exemplaar Algemeen Handelsblad met overlijdensadvertentie E.KG. Falsck
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Klad van een brief aan het Italiaanse Rode Kruis (?) betreffende navraag 
lotgevallen van Balthasar Falck, 1946
Genealogische aantekening
Portretfoto E.K.G. Falkc met zijn zoon Balthasar, ca. 1913 1

149 Stukken afkomstig van E.K.G. Falck
Ingekomen brieven van leden van de Zuid-Afrikaanse tak van de familie Falck, met
bijlagen, 1923-1961
Stukken betreffende verzoek van E.K.G. Falck tot toelating van zijn zoon Balthazar 
als lid van de Souvereine Orde van Malta, afdeling Nederland, 1932-1936
Stukken betreffende de admissie van E.K.G. Falck als lid van de Ridderschap van 
Utrecht en ingekomen concocaties en circulaires, 1909-1963
Lijst van de Spaanse boeken die in het bezit zijn geweest van Anton Reinhard Falck 
met aantekening van O.W.Ph Falck uit 1964, 1908
Knipsels houdende door E.K.G. Falck (soms onder het pseudoniem " jhr. 
X")geschreven artikelen over geschiedkundige onderwerpen over de Haagse 
society, verschenen in de Haagsche Post, de Telegraaf en onbekende kranten, 1915,
1916 en z.d.

150 Diverse stukken
Portretfoto van koning Victor Emanuel IIIvan italië, met opdracht aan F. Falck-
Csáky-Pallevicini (te Florence), (voor 1912)
Stukken betreffende erkenning van O.W.Ph. Falck (1747-1822) als lid van de 
Nederlandse adel, met bijgevoegde ingekomen brieven van zijn zoon Jan 
Adraiiaan Hendrik en zijn neef P.A. baron van Reede vna Oudtshoorn, 1815-1816, 
1819
Tekst van het vredesverdrag tussen de Staten-Generaal en de V.O.C. enerzijds en 
de kezer van Kandia op Ceylon anderzijds. Gedrukt, 1766
Iman Willem Falck was gouverneur van Ceylon
Dagboekaantekeningen van C.M. Falk (1793-1871) tijdsn haar verblijf in Engeland 
bij haar broer Anton Reinhard Falck, 1825-1826
Schetsboek van O.W. Falck (1730-1814), 1750
Stukken betreffende het Italiaanse adelijke huis Orsini (Piemont) en leden daarvan 
afstammend van graaf Risbaldo Orsini, 17e - 19e eeuw, 1 pak
Bevat vele historische stukken. De familie Falck is verwant aan de Orsini via de 
grootmoeder van moederszijde van Balthasar Falck
Bericht van overlijden van Engela Apollonia Bergh, 1790
Aankondiging voorgenomen huwelijk van F.A. van Spaen en G.J.T.A. Falck, 
ingekomen bij O.W. Falck, 1804
Foto's van kerken te Baveno (Italië) bestemd voor barones Falck van Marënwehr, 
1928
"Grammatica della lingua Olandese" van Mario Morgano, (boek afkomstig van 
Frederika Falck-Csáky Pallavicini), 1897
Diverse foto's, o.a. van Frederika Csáky Pallavicini

151 Diverse stukken
Akte, waarbij Jan Ghijsbertsen Koeckenbakcer, burger te Utrecht, en zijn voruw 
Cunera Jans toestemming wordt verleend om bij testament over hun goedern te 
mogen beschikkien, 1610, charter
Testament van Evert Janszoon Koeckebakker te Utrecht, 1611, charter
Akte van toestemming door de kerkmeesters van de Buurkerk te Utrecht van de 
overdracht door de erfgenamen van Gerrit Dirckzoon van Staden aan Evert 
Meijendertszoon Duevenetter van een graf in deze kerk, 1630, 1 charter
Met latere aantekeningen
Akte van overdracht van een graf in de Geertruidenkerk te Utrecht door Maijchien 
Geurts, weduwe van jan Bastiaenss. van Zijdervelt aan Davidt Janss.van 
Cakenbergh, schoolmeester, 1639, charter
Akte van overdracht van een graf in de Geertruidenkerk te Utrecht door de 
erfgenamen van Grietgen Davits, weduw van Davidt Janss. van Kakenberch, 
schoolmeester, aan de erfgenamen van Gerrit Jacobssen van Leusden, 1670, 1 
charter
Testament van Jannegen Hendricz van Wittercop, echtgenote van Heijndrick 
Heijdriksen van der Nijpoort, verleden voor Bartholomeus van Eck, notaris te 
Utrecht, 1653, charter
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Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Pieter Godart van Rossem tot 
Hardenbroeck en Wijnanda Cornelia van Weede, 1692, charter
Akte waarbij Johan Andreae van der Muelen, ambachtsheer van Nijcop, Portengen,
Cortrijck, de Lage Haer, Gerwerscop, Wietjensdorp enz. de minderjarige Johannes 
van Ochten beneomd tot schout van zijn heerlijkheden als opvolger van diens 
overleden vader, 1701, charter
Stukken betreffende de aankoop, verzekering, verhuur en verkoop van het paan 
Laan Copes van Cattenburch 49 te 's-Gravenhage, afkomstig van F.L. Falck (1853-
1924), 1885, 1905-1908
Stukken betreffende de huwelijksreis van F.L. Falck (1853-1924) naar Parijs, met 
bijgevoegde brieven van zijn vrouw en hem aan haar ouders, het echtpaar 
Albarda-Homem, 1881 en z.d.
Stukken betreffende de inrichting van het huis in Den Haag van F.L. Falck (1853-
1924, 1881-1882
Stukken betreffende de scheiding en deling van de nalatenschappen van mr. 
Horatius Albada en Trijntje Bouwina Homan, schoonouders van F.L. Falck (1853-
1924), 1899, 1904-1905
Visakte voor jhr. B.W.F. Falck te Utrecht, 1829
Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Leiden van Jhr. 
F.M.L. Falck, 1877
Portretfoto van F.L. Falck en H. Albarda, ca. 1910

152 Diverse stukken
Diploma's voor A.H. Falck van de sociëteit Veri Hos Stimulat Ardor en de Rector et 
Senatus Veteranorum, te Utrecht, 1839, 1841
Brieven van mr. Roëll aan E.K.G. Falck, 1909, 1913
Enveloppe met inhoud bestemd voor E.K.G. Falck met opschrift "bewaar dit epistel
want het heeft de schipbreuk mede gemaakt der Harmirklist, kwam aan zonder 
zegel", 1907
Bevat "bedelbrief" van Chas A. Bernau uit Engeland
Proefschrift op stellingen van B.W. Th. Falck, 1876
Proefschrift op stellingen van M. Tijdeman, 1909
Carte de visiti van jhr. mevill van Carnbee met een notitie
Prentbriefkaart Moskou, ingekomen bij E.K.G. Falck
Bericht van overliden van Vincentia Adriana Jacoba Boesses, gericht aan F. Falck te 
Teteringen, 1917
Kranten,, 1898-1912
Waarvan één met het bericht van het ongeval van jhr. A.R. Falcck in februari 1908
"Brieven over Pa's dood"; brieven en telegrammen over de dood van jhr.A.P.E. 
Falck te Vaassen ingekomen bij F.L. Falck, 1882
Testament van vice-admiraal Frederik Lambertus Geerling. Afschrift, 1894
"Attestatie van Engelbert Flacchis, koning en heraut der wapenen in de 
Nederlanden, dat de familie van der Voord is van oude adel in dato 8 juni 1650"
Diverse stukken en voorwerpen, waarschijnlijk afkomstig van Anna Pieternella 
Falck-Verdonk
Familiefoto's en prentbriefkaarten van E.K.G. Falck en zijn echtgenote, merendeels
bestemd voor of afkomstig van zijn moeder A.P. Falck-Verdonck
Ingekomen rouwbetuigingen n.a.v. overlijden F. Falck-Czásy Pallavicini, 1912

153 Stukken afkomtig van Frederik Lambertus Geerling (1815-1894)
"Bijzonderheden uit het leven van de vice-admiraal F.L. Geerling 1883-1884" door 
F.L. Geerling, 1 deel
In deze tijd was hij minster van Mariine (april 1883 - april 1884)
Stukken betreffende het beheer van het vermogen van jhr. A.P.E. Falck en zijn 
kinderen, door F.L. Geerling, 1866-1884
Extract van de akte van scheiding en deling van de nalatenschap van jrh. A. H. 
Falck, 1866
Stukken betreffende het overlijden, de begrafenis en nalatenschap van G.C.M. 
Falck-Geerling, 1873
Stukken betreffende dei inschrijving van de kinderen van A.P.E. Falck in de 
filiatieregisters van de Nederlandse Adel, 1873-1874
Akte van toestemming door A.P.E. Falck tot het aangaan van een huwelijk door zijn
dochter Maria Frederica met J. de Blaauw, gouvernementssecretaris te Batavia, 
1875
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Extract van de akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van W. 
Huydecoper en zijn vrouw C.M.H. Huydecoper-van den Heuvel, 1881
Stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van A.P.E. Falck, met 
retroacta (1848, 1858), 1882-1884
Stukken afkomstig van vice-admiraal F.C. Geerling, daarbij portretfoto's 
(Woodbury&Page Java; Bruining, Leiden), een geschrift
Bevat verhandeling geschreven bij het bereiken van zijn 25ste levensjaar
Stukken betreffende de benoeming van F.L. Geerling tot curator van A.P.E. Falck, 
1866

154 Stukken afkomstig van Jhr. mr. B.W. Th. Falck
Stukken betreffende zijn benoeming, ontslag, salaris en zijn werkzaamheden als 
adjunct-commies der 1e klasse bij de Provinciale Griffie van Zuid-Holland. Met 
bijgevoegde verzekeringspolis van zijn inboedel, 1878-1881
Stamboekje en trouwboekje, extract-huwelijksakte, extract-geboorteakte, 1881-
1882, 1884
Stukken betreffende zijn burgemeesterschap van Meerkerk, Leerbroek, Nieuwland
en Vlaardingen, 1881-1894
Collegedictaat over Staats- en Vokenrecht (1871). Met testimonium van zijn 
propedeuse-examen in de wiskunde, 1871
INgekomen brieven van zijn ouders, zijn zusters zijn oom F.L. Geerling, J. Tjebbes, 
Robert C. Ermering en notaris H.A.G.E. Kempers, 1873-1891

155 Diverse stukken
Holografisch testament van vice-admiraal F.L. Geerling, 1892, afschrift; akte van 
deling en scheiding van zijn nalatenschap, 1894, beschrijving nalatenschap jkvr. 
Maria Frederika Falck, 1899, met brief van notaris J.H. Bosch gericht aan A.S. Th. 
gravin van Paczowiski-Falck, 1929
Ingekomen brieven bij A.P. Falck-Verdonck en enkele concepten van uitgaande 
brieven. Met foto van haar kleinzoon Balty Falck als vlieger bij de Italiaanse 
luchtmacht en foto's van haar en haar kinderen op de kermis te Vlaardingen 
(1888), 1884-1911
Stukken afkomstig van A.S.T. Falck, waaronder portretfoto's, 1894-?
Allerlei drukwerken ingekomen bij E.K.G. Falck
Foto's, o.a. gemaakt tijdens vakanties in het zomerverblijf Villa Punto te 
Lussingrande (nu:Veli Lošinj) in Kroatië, met brieven gerircht aan E.K.G. Falck of 
zijn echtgenote, 1910-1912, 1930
Brief an I. Falck aan B.S.M.T.O. Falck te Hongarije, 1934
Stukken betreffende het Huis Rustland te Teteringen, 1902-1903

156 Diverse stukken
Correspondentie tussen j A.P. Falck-Verdonck en J.G. Bodde te Meerkerk
Brieven en andere berichten ingekomen bij E.K.G. Falck
Brieven van de Italiaanse advocaat Alberto Olivieri ingekomen bij E.K.G. Falck, met
een genealogie Orsini, 1911
Brief van Balty Falck aan zijn vader E.K.G. Falck, met naschrift van zijn 
grootmoeder uit Hongarije

157 Nog niet beschreven

158 Diverse stukken van groot formaat
"Geslachts Register der Familie van Boesses", met bijgeschreven aantekeningen, 
19e - 20e eeuw, 1 deel
Diploma van erkening en confirmatie van een door Karel V in 1521verleend 
adellsidploma aan Edzard Falk, uitgegegeven door Maria Theresia, keizerin van 
Oosternrijk, 1777
Met afbeelding van he tfamiliewapen en uithangend zegel in metalen doos
Karikaturen, geknipt uit De Telegraaf, daterend uit de Eerste Wereldoorlog
"De Vorsten van Oranje-Nassau en de jacht" door jhr. R.C Six. Drukwerk, 1898
Getekende naamplaat "George Karel FAlck" (Lochem 12 hyku 1913)
Portretfoto van Fréderique Louise markgravin Csáky Pallavicini, echtgenote van 
jhr. Edzar Falck
Fotograaf: Ernö Stolp te Kassa (nu Kosice, Slowakije)
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Litho portret van een man [waarschijnlijk O.W. Falck, 1795-1834]
Litho portret van de weduwe O.W. Falck (Otteline Falck-Walland) (1806-1854)
Portret van een oudere vrouw door H. van der Hoert, 1838

160 Brieven, briefkaarten en telegrammen ingekomen bij Edzard Falck en/of zijn 
echtgenote Frederika Falck geb. Csáky Pallavicini , hoofdzakelijk correspondentie 
tussen hen beiden, met enkele boekjes met genealogische aantekeningen en losse 
foto's

1 doos
Brieven, briefkaarten en telegrammen ingekomen bij Edzard Falck en/of zijn 
echtgenote Frederika Falck geb. Csáky Pallavicini , hoofdzakelijk correspondentie 
tussen hen beiden, met enkele boekjes met genealogische aantekeningen en losse
foto's
"Peace, Perfect Peace" van F.B. Meyer, 1898
"Het geslacht Falck" door Edzard Falck. Handgeschreven genealogie in zakformaat,
1898
Alfabetisch register der verzameling van wapens in 't bezit van het Gelsacht Falck, 
1898
Foto's van Balthasar Falck (1911-1940), 1911-1940
Foto's van Frederika Fack-Csáky Pallavicini (1884-1912)
Portret van Sigismund markgraaf Csáky Pallavicini (?-1932)
Foto van Edzard Falck (1884-1963) met rouwarmband voor Villa Punta te 
Lussingrande (Istrié), 1912
Foto's van een onbekende vrouw(en), [1930-1940]

159 Doos met kokers en opgerolde stukken
Diploma erelidmaatschap van de vereniging "Het Ereteeken voor Belangrijke 
Krijgsverrigtingen", 1894
Akte van erkenning van het adeldom met het predikaat "jonkheer" van O.W.P. Falck
en zjin nageslacht door koning Willem I. Zuid-Afrikaans notariëel afschrift (1908), 
1816
In het Engels
"Famliepapieren (copie) v/d Engelsche tak der Jonkheeren Falck aan de Kaap de 
Goede Hoop en Oranje Rivier Kolonie
Portretfoto van Gr. Csáky Karoly [Charles Emmanuel de Csáky 1852-1919), bisschop
van Vác), [1900]
Omslag van een authentieke kopie uit 1698 van het adelsdiploma van 1526

161 Familiepapieren Van Schuler
17e - 18e eeuw
Niet raadpleegbaar
Familie gelieerd door huwelijk O.W.P. Falk met Elisatbeth Jacoba Schuler (1778)

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Schuler en Adriana Sophia baronesse van 
Outshoorn. Origineel en Afschrift, 1756, 2 stukken
"Dit zijn de namen der kinderen van jhr. Johan van Schuler en Hostentia Constantia
van der Voort", 1684, 1 stuk
"Twee en Deritig quartieren van jhr. Rutger Caspar van Shuller tot Ridder der 
Duitsche Orde aangenomen den 3 maart 1671"
Extract uit het doopboek vann Zijbekarspel van de geboort van jhr. Louis van 
Schuler, zoon van jhr. Johan van Schuler en vrouwe Hostentia Constantia van der 
Voord, 30 januari 1684
Attestatie van pastoor Korn uit het trouw- en doopboek te Gruten proberende het 
huwelijk van jhr. Wolfgang Wilhelm Frijheer van Schuler tot Schuler, heer van 
Sechten, Gruten Dusel en van [blanko] van Wijlich, dochter van 't huijs Grossen 
Bernsau, 1665 15 februari
Brief aan "monsieur le Baron de Schöller" te Düsseldorf ten geleide van het extract 
uit het doopboek, 1750 september 3
Authentisatie der genealogie van de famii van Malenaer gezegd Van der voor door 
Jean baron de Launay etc. en declaratie van burgemeester en schapenen van 
Brussel uit 1668. Afschrift en vertaling van later datum
"Zestien quartieren van jhr. Rutger Caspar van Schul tot ridder der Duitsche orde 
aangenomn den 3 maart 1672
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Kerkelijke attestatie van het huwelijk tussen jhr. Jan van Schuler en jkvr. Adriana 
Sophia van Reed van Oudtshoorn te Tiel 22 juni 1756
Acte declaratoir van Drossaard etc. van Bergen op Zoom dat jhr. Carel 
Carelszoonvan Schuler is geweest schepen en rentmeester van de stad in 1622 en 
1624, 1751
Kerkelijke attestatie van de Franse en Nederduitse predikanten dat de drie 
huwelijksproclamaties zonder verhindering in Utrecht gedaan zijn van Jan van 
Schuler en Adrian sophia van Reede van Oudtshoorn, 1756
Kerkelijke attestatie van het huwelijk van jhr. Carel van Schuler en Adriana Leureijs 
(genaamd Van Ravensberg) te Bergen op Zoom op 19 augustus 1601, 1750
Kerkelijke attestatie van het huwelijk van jhr. Carel van Schuler en Catelina van 
Steenwijk te Bergen op Zoom op 15 augustus 1634, 1750
Testament van jkvr. Constantia Boudaen, 22 oktober 1679. Kopie, 1679
Akte waarbij vrouwe Susanna Oidt, weduwe van jhr. Baltasar Boudaen, 
transporteert het recht van een dubbele grafstede in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam nagelaten door jhr. Elias Boudaen aan jkvr. Constantia Boudaen, 
cochter van jhr. Jasper Boudaen, 1665 februari 1
Huwelijkse voorwaarden tussen jhr. Waltero van der Voort en jkvr. Suanna 
Boudaen van 14 juni 1635. Kopie
Extract uit het doopboek der parochiale kerk van Santa Sophia te Venetië van de 
geboorten van de kinderen van Waltero van der Voort en Susanna Boudaen in 1637
(Aluise Gasparo), 1639 (Zuanna Lugretia) , 1641 (Anna Ortenzia), 1642 (Gasparo 
Pietro) en 1647 (Ortenzia Constanza). In het Nederlandse en Italiaans
Akte waarbij Magdalena van Rode en Melchior van Rode transporteren het 
grafrecht in de Nieuwe Kerk van Amsterdam nagelaten door Elias Boudaen aan 
jkvr. Constantia Boudaen, 1665 februari 17
Bezegelde attestatie van baron van Bottleenberg genaamd Kessell omtrent de 
alliantie van jhr. Johan van Bottlenberg Kessell zu Hackhausen en Mechteld van 
Schuler, met een missive daarnevens gevoegd, 1761
Geslachtsregister van Bottlenberg genaamd Kessel specterende tot de 
huwelijkenvan Johan van Bottlenberg (Bodlenberg) met Mechteld van Schuler en 
Carel van Schuler met Johanna van Bottlenberg (Bodlenberg)
Geslachtsregister van Quaad van Wikraad specterende tot het huwelijk van jhr. 
Rutger van Schuler, heer van Schuler met Elisabeth van Quaad van Wikraad, 
erfdochter van Vienau in 1540
Brief van Carl von Bottlenberg aan barond de Schuler met genealogisch notitie 
betreffende Rutger von Bottlenberg
Stukken ingekomen bij Bernard Willem Adolf van van Schuler, luitenant te zee, 
1799
Brief van W.O.F. vrijheer van Quadt tot Wyckradt, te Nijmegen,, 1750 februari 28
Paspoort voor Godart Willem Adriaen van Schuller, als cadet van het regiment 
Oranje-Gelderland, 1779
Memorie betrffende de riddermatigheid van de familie Van Schuler, z.j.
Licquiidatie van de Equipage van het Pruisische schip Potsdam gevoerd door de 
kapitein H.J.G. Serres, 1805
B.W. van Schuler was 2e stuurman

Extract uit het testament van Abraham Booth, secretaris van Wijk bij Duurstede, 
en Johanna van Hagenouwen, echtelieden in 1636. Afschrift
1665
Akte van executie van een vonnis van het Hof van Utrecht op verzoek van 
professor Johannes van Leusen ten laste van Gerit van Dalenoort, 1678
Koopbrief van een grafstede in de Buurkerk te Utercht voor Henric Roeloffs, 1627, 
charter
Akte van eem losrente aangegaan door Jasper de Roy voor een lening van 
Anthonis Hermans van Hugemaont, 1625, charter
Akte waarin de "Melilingse goederen" bij Zelhem door de freules Van der Hoeven 
worden geschonken aan Hendrina Schimmelpenninck van der Oye weduwe Van 
Bransenburg, 1682, charter
Notitie dat de goederne in 1759 voor 3/4 eigendom zijn L.F. van Laer.
Octrooi van de Staten van Utrecht voor professor Johannes Leusden en Elisabeth 
van der Nijpoort, 1661
Atte waarbij Jan Jansz. van Scherpenzeel verklaart een bedrag geleend te hebben 
van Johanna van Leusden wed. mr. Godart van Ochten, 1702
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Concordantie

CONCORDANTIE
Bij de bewerking van het archiefdeel dat in 1925 is verworven, is het archiefmateriaal dat in 1919 is 
verworven in de nieuwe ordening geïncorporeerd.

Inventerisnummers VROA 1919 XIV Inventarisnummers in deze inventaris

1 134 I

2 40

3 47

4 45

5 42

6 134 II

7 134 III

8 134 IV

9 73

10 38

11 93 -->4.AANW 1455

12 33

13 134 V

14 121

15 122, 124

16 130

17 131

18 127

19 123

20 126

21 129

22 128

23 125
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