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Inleiding

Collectie nr. 780 stond oorspronkelijk geregistreerd als ‘Miskotte, K.H.,
*1894, †1976. Documentatie betreffende hoogleraar theologie in Leiden,
verzameld door J. Versée, (1945-1982)’.
Daarnaast waren er in collectie 299 drie omslagen aanwezig met stukken
betreffende Miskotte.
Bij nadere bestudering bleek collectie 780 twee omslagen te bevatten waarvan de inhoud eigenlijk ‘het archief van J. Versée’ vormde voor zover het
zijn vriendschap met Miskotte betrof. Zij kenden elkaar vanaf 1924 en de
omslagen bevatten stukken uit de periode: 1945-1982, met nadruk op 1969
(Miskotte 75 jaar) en zijn overlijden. Er zijn enkele foto’s van Miskotte en
zijn familie, uit de periode 1925-1969.
Over Versée is niet veel bekend, hij werd waarschijnlijk geboren in 1903 en
overleed in 1985. Hij was procuratiehouder en ouderling in Goes (waar hij
zijn hele leven gewoond lijkt te hebben). Hij heeft samen met J. van den
Berg en G.C. Berkouwer het (gereformeerde) Liber Amicorum in 1969 verzorgd en werkte mee aan de uitgave van Miskottes stukken in het ‘Gemeenteblaadje Cortgene’.
De drie omslagen in collectie 299 zijn opnieuw bekeken en besloten werd
om de vier collecties samen te brengen in een archiefdoos met als verbindende factor K.H. Miskotte.
Hans Seijlhouwer, augustus 2017
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Plaatsingslijst

1-2

Stukken verzameld en ontvangen door J. Versée betreffende
K.H. Miskotte, 1925-1982.
2 omslagen

3

Acht fotokopieën van brieven van Miskotte aan R. Houwink en
een kopie van een brief van een onbekende, 1944-1971 en z.d.
1 omslag

4

Brief van Miskotte aan D. van der Meulen, 1961 met begeleidende brieven van O. de Jager en G. Puchinger, 1977.
1 omslag

5

Een brief van M.J.A. de Vrijer aan A.A. van Ruler, 1945 en
brieven van Miskotte aan Van Ruler, 1945-1950, met begeleidende brieven van J.A. van Ruler-Hamelink en G. Puchinger,
1977. Documentatie over Miskotte, inclusief orde van diens bij
zijn begrafenis in 1976 en tien foto’s van Miskotte, 1962-1976.
1 omslag
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