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Nieuw i6 deze Rub.iek 'INGEZ0NDEN'. De
Dank voor uw aanvulling, ons onbekend,
wij nog terug op de knip-kunst.

Heer de F]ines bijt het spits af,
en uw meedenken, onqetwijfefd komen

HISTORISCHE KRING BUSSUM

l'4et grote belanqstelling ]as ik in het tweede nummer van Uw Contactb.lad
het artikel vên Marcus van der Heide over de veelzijdige inwoner van Bussum
J. D.C. van Dokkum,
Het blijkt dat zijn veelzijdigheid noq ve.der gaat dan in het artikel werd
aanqegeven. In mijn bezit is n.1. een kopie van een geillustreerd art-ikêf
van Van Dokkum, getiteld 'rHanna de Knipste! en haat concurrentenr een stu-
die over oud-Hollandsche Schaarkunst", verschenen in het tijdschrift rHet

huis oud en nieuw' lJde jaêrganq 1915.
Énige van de in dat artikel omschreven en afgebeelde knipsels, afkomstig
uit de coltectie E.l'1. de Flines (ook een oud-BussumÍner) bevinden. zich thans
in het bezit van de Stichtinq Familie de Flines.
llit het artikel blijkt verde. dat onze J,D.C. van Dokkum zelf ook knipsels
bezat en dat een (moqeliik familie-]id) G.14.P. ven Dokkum een collectie
knipsels had, Jammer qenoeg zijn de verblijfplaetsen van deze kniPsels niet
meer bekend; de historica mevrouw dr C. Catharina van de Graftr dle onqe-
veer veertig jaar qeleden over dit onderwerp publiceerde' raPPorteerde in
1946 daL de collectie G.\,í.P, van Dokkum niet meer te localiseren was.

Nu de kn.ipkunst duidelijk aan het herleven is (onze plaatsgenote mevloutí
1.G.1. Kerp-Schfesinger kreeg voor haar grote bijdreqe daaraan op J0 april
j1. een kDninktjjke onderscheiding) hooP ik dat bezitteÍs van die ordê kunst-
werkjes zich willen melden zadat de verblijfplaatsen genoteerd kunnen worden.
Het zoLr jammer zijn indien deze stukken, waaraen eên belangrijke cultuurhis-
torische waarde kan worden toegekend' de weg van het "oud-papierÍ zouden
opqaan.
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