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te A'dam te hebben doorloopen, kreeg Kr. een opleiding
voor den boekhandel o.a. als employé bij een drukkerij en
uitgeverij en studeerde tevens muziek o.a. bij Johanna
Veth, Hub . Cuypers en Cornelie van Zanten. — In 1909
richtte hij een uitgeverszaak op te 's-Gravenhage en in 1934-
werd hij consul van El Salvador. - Als uitg. hield hij zich
spec. bezig met uitgaven op muziekgebied; zoo publ. hij
o.a. een serie v. twintig declen „Biographieën van beroemde
musici", „Grootmeesters der Toonkunst", „De Zangkunst
en hare Sterren", „De piano en haar componisten", „De
viool en haar meesters", een „Geïllustroei'd Noderl. Muziek
Lexicon", tot stand gekomen onder redactie van Mr.
G. Keiler en Kr. zelf, en verder „Muziek en musici i. d.
Caricatuur" van Corn. Veth. - Maar ook op het gebied der
letterkunde liet Kr. zich niet onbetuigd. — Hij gaf Henri
Borcl's „Duizend en één nacht" uit en ,,Bocaccio's Deca-
merone", Margadant's „Geschiedenis der Wereldlitera-
tuur", voorts veel vertaalde werken, o.a. van Honri Bar-
busse, Galsworthy, Karl Gjellerup, Hugh Walpole, Iwan
Boenin, Kmit Hamsun, Lloyd C. Douglas en Sigfrid
Siwertz. - Bij Kr. verscheen verder nog een serie biogra-
phieën van groote denkers onder den titel „Helden v. d.
Geest". — Vervolgens verdienen vermelding een door hem
verzamelde bundel kinderliederen, getiteld „Wat onze
kinderen zingen", en composities, zooals dansmuziek, als-
mede de bekende „muziekkalendcr", welke reeds sedert
25 jaren, naast andere kunstkalenders, door de fa. Kr.
wordt uitgegeven. Tevens zijn enkele werken bij hem ver-
schenen op tennisgebied, zooals „Do Kunst v. h. Lawn-
tennisspcl" van W. Tilden, „Tennis voor iedereen" van
Vines, en „Tennis zooals Vines het leerde" van Mercer
Beasley. — Kr. is één der oudste Ncderl. leden v. d. „Socié-
té des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique" te
Parijs. - Ook is hij secretaris der groep „Schoone Lette-
ren" v. d. Ned. Uitgeversbond. - Nassauplein lu, 's-Gra-
venhage.


