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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Geen. Het archief is volledig openbaar
MATERIËLE BEPERKINGEN
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
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van van
het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige
terminals. u kunt archiefstukken voor raadpleging op dezelfde dag aanvragen tot een uur vóór
sluitingstijd. U kunt stukken ook reserveren voor een volgende dag.
Op zaterdag kunnen geen stukken voor dezelfde dag worden aangevraagd. Het reserveren van
archiefstukken voor raadpleging op zaterdag is mogelijk tot vrijdag 13:00 uur.
Bij een aanvraag of reservering dient u de volgende gegevens aan de leveren:
1.
2.
3.

uw bezoekersnummer,
het toegangsnummer van het archief [ook de puntjes overnemen], nl. 2.21.006.48
en het inventarisnummer, het oranje nummer voor de beschrijving van de
archiefstukken

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste
eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met
de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief, Den Haag, Familiearchief Falck, nummer toegang 2.21.006.48
inventarisnummer …..
VERKORT:
NA, Falck, 2.21.006.48, inv.nr ...
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ARCHIEFVORMING
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

Het voornaamste bestanddeel der van de heer Fabius verkregen collectie 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 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
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BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN
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I OTTO WILLEM FALCK
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
6

IN NEDERLAND

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
1781,1789
3 stukken

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

11

Memorie over het aanstellen van een commissaris-generaal in Indië, door O.W.
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13
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

17

1 omslag (8 bladen)

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 redres van 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,
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hierbij drie 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 van benoeming 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

a IN HET ALGEMEEN
31

"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
31.1
31.2
32

deel I
deel II
deel III

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

34

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
34B
34C
34D
34E
34F
34G
34H
34I
34J
34K
34L
34M
34N
34O
34P
34Q
34R
34S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
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34T
34U
34V
34W

T
U
V
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,
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aantekeningen enz.
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, fotokopie
1843
b

1 stuk

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
1797,1837
1 omslag (2 stukken)

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 enkele maal 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

18
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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
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
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
b
c
d
e

Drie brieven van de prefect De Stassart aan de garde
d'honneur Groenestein
Rapport van De Stassart aan de prins
gouverneur-generaal over de gezindheid van de
opgeroepen gardes d'honneur
Drie brieven van de minister van Marine aan VerHuell
en twee andere zee-officieren te Den Helder en Texel
Brieven van Faber van Riemsdijk aan De Stassart
Brieven van De Stassart aan verschillende personen,
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f
g
h
i

64
65

Krijgslied
25 november 1813

allen gedateerd uit Gorinchem
Brief van Stratenus aan De Stassart
Brief van de directeur-generaal van Politie in Holland
aan Molitor
Extract uit een brief van de gewezen gouverneur van
het paleis te Amsterdam, te Parijs, aan de gravin van
Randwijck
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 Brussel
1 stuk

"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)
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

67

Brieven, ingekomen bij A.R. Falck, Secretaris van Staat
1816 - 1817
1 omslag (9 stukken)
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 1817
1 omslag (10 bladen)

20
71

2.21.006.48
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: "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." . Falck schijnt deze portefeuille , die hij als Secretaris van Staat
ontvangen had, onder zich gehouden te hebben ook na zijn aftreden. Uit een
schrivjen 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 tostand 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 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 'sGravenhage 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, 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 Berg 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
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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

82

1 omslag (31 bladen)

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 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

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 minister A.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
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88

Brieven van de gouverneur-generaal G.A.G.P. baron van der Capellen aan de
minister Falck
1818 - 1824, 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

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
92A
92B
93

"New Map of Asia". Londen 1822. Grote opgeplakte kaar, 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

93A

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

94

1 kaart

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

95

Minuten van brieven, door A.R. Falck als ambassadeur te Londen verzonden
1824 - 1830
3 pakken (698) bladen
Voorin een exerpt 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
95II
95III
96

Minuten van brieven, door A.R. Falck als ambassadeur te Londen aan het
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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 Curaçao Cantzlaar
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 stuken, 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)
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)

24
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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

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
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)
Overgebracht naar legatiearchief Belgi#nv.nr. 7

---

Minuten van brieven, door A.R. Falck als gezant te Brussel aan de Belgische
regering gericht
1839 - 1842
1 omslag
Overgebracht naar legatiearchief Belgi#nv.nr. 9

---

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 Belgi#nv.nr. 168
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25
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 Belgi#nv.nr. 174?

---

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 Belgi#nv.nr. 174?
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. In dit pak zijn opgenomen
de brieven, vermeld Aanwinsten 1909 XIV 13, behalve die van Lorenza, Lupus
(zie inv.nr. 67) en H.H. Hora Siccama (zie inv.nr. 39)
Vanwege de omvang is het nummer verdeeld over twee inventarisnummers

119
119A

Deel 1
Deel 2

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)

26
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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, later mevrouw 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)
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27
"Collection d'anectdotes et de souverirs", gedeeltelijk gedrukt
z.d.
In marokijnen map. 1
pakje (19 stukken)

28
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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
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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 word 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, 17 januari 1843,
4 januri 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,

30
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o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb

24 augustus 1842
E. Lorenza,
zonder datum
Le chevalier Lupus,
31 augustus 1817
W.G. van der Poll,
6 januari 1843
Le chevalier de Quadrade,
17 februari 1843
Baron de Reiffenberg,
zonder datum
J.J. Rochussen,
20 augustus 1842, 15 september 1842, 1 februari 1843,
22 februari 1843
P.C. Schooneveld,
18 februari 1843
G.W. Seymour,
1 februari 1841
H.H. Hora Siccama,
25 januari 1814, maart 1814, 15 januari 1816, 26 april
1826,
J. Hora Siccama,
zonder datum
J. Smits,
1 februari 1843
Graaf de Theux,
24 oktober 1839 en zonder datum
J.G. Verstolk van Soelen,
22 oktober 1842
H. van Zuylen van Nyevelt,
3 februari 1843, 8 februari 1843, 13 februari 1843

