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Inleiding

Vanaf 1873 tot 1952 was er in Den Haag een protestantse jeugdzorginstelling, aanvankelijk Huis van Barmhartigheid, later Huize Carolina, geheten.
Tot welk jaar de instelling heeft bestaan is dezerzijds niet geheel zeker.
Reeds in de jaren veertig veranderde het beleid binnen de kinderbescherming
en verminderde het aantal tehuizen waarin deze kinderen werden opgenomen. Volgens het beperkt beschikbare archief werd het huis in 1952 geliquideerd en werden pupillen en middelen ondergebracht in de Martha Stichting
in Alphen aan den Rijn. In het archief werden echter nog een aantal brieven
uit 1960 (stuk 38) aangetroffen
Het hier beschreven archief geeft slechts een fractie te zien van dat wat in 80
jaar Huize Carolina aan te bewaren stukken geproduceerd moet zijn en dat
wat er dan is betreft voor twee derde de jaren 1946-1952. Van de jaren daarvoor is weinig bewaard: Van de periode 1909 tot 1927 resten slechts de bestuursnotulen.
Is er in het hele archief al weinig informatie over de uitvoering van het
werk en de pupillen (ongeveer een kwart van de stukken), voor de periode
vóór 1940 zijn er slechts 4 stuknummers over dit item.
De materie van de (bewaarde) gemengde correspondentie wijkt, tenzij anders vermeld, globaal niet af van correspondentie in andere instellingen binnen de sector. Het bevat brieven en doorslagen handelend over financiën,
personeel en personeelswerving, contracten met instellingen, bouwzaken,
legaten, huishoudelijke dienst, afspraken, herinneringen, convocaties, abonnementen en lidmaatschappen, sectorcontacten. In deze correspondentie
bevinden zich ook stukken die vernietigd zouden kunnen worden (nota’s,
coupons, etc.), maar waarvan uitzoeken en verwijdering te veel tijd zou vergen.
Personeelszaken (werving, sollicitatie, salarissen, belastingen, pensioenen,
kasbetalingen personeel, arbeidsmarktzaken) leek niet van voldoende belang
om te bewaren, behalve een stuk waarin alle namen van op dat moment in
dienst zijnde personeelsleden vermeld worden.
Van de stukken betreffende financiële zaken zijn alleen overzichten en jaarstukken bewaard. Accountantsrapporten zijn niet aangetroffen. Alle stukken
in de sfeer van boekhouding (kas/grootboeken, journaal/memoriaal, giro/bankboeken, rekening-courant, nota’s, kwitanties, giro’s, offertes, bestelbonnen, contact met leveranciers, lijsten magazijnvoorraden) zijn vernietigd.
Bij de vernietiging van nota’s e.d. is een uitzonering gemaakt voor die stukken met namen van pupillen, zulks met het oog op het feit dat hiervoor nogal
wat interesse is met name van de pupillen zelf en hun verwanten.

Er is een onderscheid gemaakt tussen correspondentie algemeen en correspondentie financieel. De eerste categorie kan ook aan financiële zaken
gewijde correspondentie bevatten, correspondentie in de tweede categorie
bestaat daar uitsluitend uit.
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Inventaris

BESTUUR
1-2

Notulen bestuursvergaderingen, 1909-1949.
2 delen
1.
12 juli 1909-1 juni 1949
2.
9 mei 1911-8 april 1919

3.

Ingekomen stukken voor bestuursvergadering 1908-1910.
1 omslag

ORGANISATIE
4-7

Stukken betreffende de statuten, erkenning, regelingen en subsidie, 1873-1950.
4 omslagen
4.
Statuten 1873 en 1883, vermeldingen Staatscourant
en stukken betreffende erkenning
5.
Correspondentie over naamsverandering, erkenning, regelingen, relatie NHK, subsidie, 19371950
6.
Jaarverslagen 1927, 1930-1934, 1948, 1949, 1950
7.
Stukken betreffende liquidatie en opname in Martha Stchting

DIRECTIE
8-15

Algemene correspondentie, Correspondentie betreffende uiteenlopende onderwerpen waaronder financiën, personeel(swerving), salarissen, subsidie, gebouwen, legaten, huishoudelijke dienst, oorlogsomstandigheden, contacten binnen de
sector, 1929-1952 en z.d.
8 omslagen
8.
1929-1930
9.
1931-1933
10. 1943-1946
11. 1946-1953
12. 1947
13. 1950-1951
14. 1952
15. Brievenvan onbekende afzenders, 2 stukken, z.d.

PERSONEEL
16

Stukken betreffende instructies voor onderwijzer, directrice en
bestuur, z.d.
1 omslag

ONROEREND GOED
17

Stukken betreffende de de liquidatie, 1952.
1 omslag

18

Akten van hypotheek, koop en verkoop, 1771, 1883.
1 omslag

19

Stukken betreffende verzekeringen, 1942, 1944.
1 omslag

FINANCIEN (zonder financiering pupillen)
20

Correspondentie over uiteenlopende zaken op het terrein van de
financiën, 1947, 1952, 1953.
1 omslag

21

Overzichten van ontvangsten en uitgaven, 1946.
1 omslag

22-25

Jaarstukken, begroting, balans, verlies- en winstrekening, 19391952.
4 omslagen
22. Begroting 1948
23. Balans 1949, 1952
24. Jaarstukken 1951, 1952
25. Staat van bezittingen 1939-1946

26-28

Stukken betreffende de armenzorg en subsidies, 1890-1953.
3 omslagen
26. Specificaties van inkomsten en uitgaven met het
oog op subsidieaanvragen,1940-1953
27. Stukken in het kader van de uitvoering van de Armenwet,1890-1953
28. Toekenning subsidie school 1903

TAAKUITVOERING

29-30, 60

Pupillen
Stukken betreffende pupillen en pupillenkaarten, 1939-1952.
2 omslagen en 1 deel
29. pupillenkaarten, 1939-1945, 1952
30. Overzichten pupillen/bezettingslijsten van het huis,
1943, 1949-1952
60
Lijst der kinderen verpleegd gedurende 1948 in
Huize Carolina. *

31-33

Mutatierapporten betreffende opname of contractwijziging,
1946-1957.
3 omslagen
31. 1946
32. 1952
33. 1954-1957

34-35

Rapportages over pupillen, 1943-1952.
2 omslagen
34
Sociale rapporten van politie en voogdijraad 1943,
1951, 1952
35
Jaarverslag 1949 met rapportage over pupillen

36-38

Stukken betreffende de boekhouding, bevat namen van pupillen, 1946-1960
3 omslagen
36. 1946-1949
37. 1952
38. 1960

39-49

*

Verpleegkosten
Stukken betreffende declaraties van verpleegkosten met namen
van pupillen, 1943-1952.
11 omslagen
39. 1943-1945
40. 1948, 1949
41. 1946-1948
42. 1946-1948
43. 1949-1950
44. 1949-1951
45. 1951
46. 1952
47. 1952, 1953
48. Declaratienota’s aan Carolina 1952
49. Overzichten declaraties met namen van pupillen,
1947-1952 en z.d.

Aangetroffen in archief Marthastichting. Opgeborgen in de laatste doos van dit
archief.

50-58

Correspondentie
Correspondentie betreffende pupillen en declaraties, 1927-1953.
9 omslagen
50. 1927
51. 1930-1931
52. 1933-1936
53. 1942-1948
54. 1942-1945
55. 1946-1947
56. 1950-1952
57. 1952
58. 1952-1953

59.

Overige stukken
Conceptcontract pleegouders, z.d.
1 stuk

[60

Zie stukken 29-30 en 60.]

