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PLeter Lodewijk Tak werd 24-g-L848 ln Middelburg geboren. Ilier
doorliep hij het gymnasium, waarna hij rechten studeerde in Lei-
den. Terug in zíjn moederstad werd hij redacteur voor de rubriek
tBuitenlan<lt aan de I'liddelburgse Courant. Vanaf f BBf werkte hij al
mee aan het vreekblad De Amsterdammer (naar de kleur van de onslag
fDe Groenef genoemcl en in L877 o.a. door lil.G.L.van Loghem gesticht)
maar in fB83 vertrok hij naar Amsterdam voor een redacteurschap
bij het dagbla<l van dezelfde naam, aanvankelijk voor de afdellng
Buitenland. fn f884 werd hfj chef-redacteur-bLnnenland van dlt
rDagblad voor Nederlandr, vanaf januarl f883 verschljnend. ULt de-
ze tfia herinnert zich Johan de Meester, werkzaam blj dezelfde cou-
rant, hem als volgt : "Ik leerde toen ook Tak kennen, die was vre-
selijk aardig vooi me. Hij was mljn chef en fla zel- rMeneerr tegen
hem, maar als |s nachts de krant klaar was, nam hJ-j me dlkwijls mee
naar zijn kamer, waar we dan een toddey dronken. Hlj was een idea-
llstisch en vreselijk ... innig-gemoedèlijke man. f... J tk hield
van hem als van een ideëelen ouderen broer." (1)

fn f885 werden de Breêroo-feesten gevierd. Tak vras lLd van de voor-
bereidingscommissie en "van het genoegelljke samenkomen van een
aantal lieden van talent, wilde men gaarne wat laten overblÍjven.
Tak rlchtte toen mede de zaterdagavondse Breêroo-club opr waarin
al wat de hoofdstad jong-lntellektueels opleverde, een ttjdlang blj
elkaar kwam. Uit de daar aangeknoopte kennLsmakingen was het ook
voor een goed deel, dat later elgentijk de kiesverenJ.glng rAmster-
damr ontstond." (2)
fn hetzelfde jaar f885 wordt Tak ook polttlek werkzaam: hij wordt
secretarl-s van de ln dat jaar opgerlchte rLlberale Unler. Eveneens
in f885 verschijnt De Nieuwe Gids.
Intussen komt er in Tak I s werk een veranderJ-ng vanwege de f lnancl-ë-
le perlkelen btj de krant: l-n maart f886 houdt de ochtendeditle
op te bestaan. Daarmee vervlel devermoel-ende nachtdielstrdte hlj
al dte tijd had waargenomen. Hij bleef chef-Binnenland met een ver-
minclerde staf medewerkers, maar kreeg meer tljd vrlj voor ancler
werk. ltrog in de eerste jaargang van De Nleuwe Glds (junl 1886) be-
gon hfj "dl-e serie uitmuntende tweemaandeltjkse opstellen over Ne-
derlandse Polltlek, onder den pseudonyn Van de Klel geschreven,
waarin hlj zlch voor het eerst als clen krachtigen en keurLgen sty-
list deed kennen. Zljn eerste artikel besprak rDe ontbtnding der
liberale partij'." Éet laatst,e zou van oktober 1893 zijn.
Als 1n 1890 De Amsterdamrner ls ingekrompen tot een kleln Ètaadje
(het blad houdt in f895 zelfs op te bestaan) staat ook Tak op straat.
Bussumse periode : meL 1890

'Hij vestigde zich daarop in Buse$m, waar hij zLclr' rustlger aan de
stuáie van sociale onderwerpen.lón wijden. Van het à1 stevJ.ger worden
van zí)n kennLs., het à1 ruimer worden van zLjn bltkr êr het al
krachtiger worden van zljn sttjt, droegen zí)n Politleke Overzichten
de vrucht. [Iie er een van ziin allerbeste nalezen wil, sla den
nieuwen Glds van l4aart r93 op."
ZLln verblljf hier heeft iets lreg van een vrijwtlltge balllngscltap.
7,o schreef hij aan Van Loghem : "l.l1jn voornemen htas iets te Bussum
te huren en een paar jaren mlj daar met mijn boeken op te sluíten.
Biedt zich echtei in het practlsche leven wat aan, waarvoor ik ge-
schlkt zou kunnen z|jn, dan pak ik het gaarne aan, want lk ben veel
Ineer aangelegd voor de praktijk dan voor een bespi.egelend leven[...]
Het uitoefenen van enJ-g gezag over jongeren zou mij wel lukken.tt (t,
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needs ll mei r890 schrijft hij_aan Albert verweij : ,,sedert eenweek ben ih hier. I'lijn [arners-flanasti""t àiÍ"rrËËrrË,", een vriencte-lijl< en vroll jk uitzj-cht, êD ailes oróenf ên rrêrrrr r.raa*r r -rr-nij heen.
schJ.kken."1ï 

j,."::-"'?,1t jI., ":l?I:1.:. ",,, .r'ie;-;;;;;; ;"" eï;;=ii.!Iï, j;.;;
" (4)
ïk zat nij in dir kluizenáarsbestaaá r,".rïiír.-iil":;

Echter van eenzaamheicl en afslulting van de buitenwerercl zou geensprake zí3n' rn het nog landelijkè én-áoor vele forensen bewooncleBussum had hij contact met vere kunstenaars en retterrcundigen.van Eeden woonde er al vier jaar 
";-;;; rater waràen stichten. rndiens Dagboek ,Íran rl-2-lg9r Íezen we i-1llo9 bij-T;È zltten praÈen.Tak zo uitstekend, omdat hij het voimáakte-'boí =Ër,", vertegen_woordigt, door en door goed is "r, á,riil.,,rn het kunstenaarscentrum van Jan veth, Hulze op den akker aan deParklaan, was T.f een graag gezlene g"át. op de foto, die HenriêÈ_te Roland Horst in haai ,rrárínnerrngálï pubircee;à;;'sraat naasthet jonge gezl-n veth ook Tak net neí ilrrà"run en R.íl.not.rrd llolst.rn f ltet vuur brandde voort' 

".ii"rí- "ij' ! ,,Te Eussum had mJ_jn nran
ï;l:t:|"1:r:.1_*:ll.ll .die.daar. inss"iijrs woonds. ofschoon rak 20jaar ouder was dan hij, sing hij ",Ët-*íï; #;;'ï;";ji;ïï:i #á"ÍJgeren' gemeenzaan om en zocht trón als mádevreri.e. ran De Kroniekte verblnden. _ook mijn fiàÍr rrlêrkte d.aarna geregerd rnee aan hetbeste vzeekblad op cuÍtureel geniea,-à"t u.á.rlánd oort heeft gehadEven verder aan de Parklaan r,voonde-de schilder*"t"ài Ivlarius Bauer,die later in zij_n op palen gebouwd ateiier bezoek-"áu krljgen vanveth, Kloos en verslei, beiáe raatsiàn toentgrtijd gasÈen op 

',lar-den. J.C.IIol. (zoon van Richarcl H;ii, -á. 
musicus én íustcoloog clieenkere jaren larer in de plaars;;;'oi"p"iuràËr. il;ï: Kroniek zougaan schrijven, woonde er toen ook. Een paar details rn een arti_t:f val zijn hand tonen aan welk intens artistiek verkeer er indie tijcl in Bussum bestoncr. (5) 
s-ereurs^ vsr^Ee! er t-n

Kortom, vele jongeren behoren- hier tot zLjn vrienclenkring, <liestraks zljn naaste medewerkers zurràn-woráen aan De Kroniek, deopvolger van de 's1>reekbuisf cler fachtig"r",
Qg Àlieuwe Gids.

hem sevraasd ror de redacrie roe re lí"aËil";;';ïj ;;"à":;fiï"_litieke denkbeerden nog niet rijp. Dia-nrrjrt 
"ór uít het vorgen_de : in de vijfde jaariang t."uál-rrát eàrttleke element de NieuweGids binnen in de poremreti tussen van àe' Goes, van Deysser en vanEedenover kunst en socialÍsme, maar Tak houdt zlch dan buiten de

fl:::"::,f i;,oill j::: l:::: ::r,t;i i;" hij zijn elsen rj jdschrir

'Íanaf de eerste jaargang had Tak zijn politieke opsterlen : rr,rede

*::u::..::lli':I: Tlu::\*.l.r.l den-áieï bijeeclrasen. rn rs'swercl

had, zou hij bil áeze prol:renarrek'"i;a-;;i ilÉ'J.ilï;:r";iï;:zelf de dlscussles op lang brà;;;;:-'(;;

deerd. van Eeden schreei in aususrus lB;;=;;;"*ïàjÍ'ï"ií"ftï3ï;
*ï:::"ïil'.111:^:1.1*""g11s. "r,-uáauràisi 

-.r, in rnaarr rser schreefJ L SCNTEETKloos aan r/erweij 3 "Tak-1s één van áe àerlijkste, zerfstandigste

IIet beroeD oD hem van Kloos in februari 1890 is echter dringend :"Gij zijt'..ir r.r, van ervarlng 
"r, .r.r-=t,rai", árà-t-ovendj-en goedschrijft' i'rij zj-en in u den mán die ons ontbreekt. ivrj verwachtenniet anders clan behalve uwe zo gewenste en zo lang qemiste mede_werking dat er een frisse geest j.n de r"à""iï"'[àï"'Lr, ..r, krachtiadvies in alles wat de zakán betreft.,, (Z)Tak aanvaardde het voorstel en l<omt in ae_plaats van verwelj in deredactie' op de redactievergaderi"j 

"à" rgl. 2-gr-worJt hij vervol-gens met clrie van cle vier stemnen ierkozen tot president der ver-
3:::.ïl"g:1.":::-,:::-:::.. :i jl m;de;;á;creuren bi j zoncrer se,,,aar_
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en welwlllenclste nensen, clie ik ken, en het zou mljne beschouwing van
nensen aanmerkefljk verancleren, als temand mlj bewljzen kon, dat
ik mij daarin bedroog." Uit de Documentatie vanrs Giavensande blijkt
ook nret hoeveel geduld en opoffering Tak steeds \^reer heeft bem.id-
deld tussen de redacteuren onderling (vooral de contr:overse Kloos-Verwij). (8)
rn f89f zeÈ Kloos het onheil van de naderende ondergang der l{ieuvre
Gids in (Jaargang Vr april). Hij plaatst dan zlln aitfÉet rVerle6en,
heden en toekomstr, gericht tegen Van Eeden en Van der Goes, traar-
in hfj tot de ongenuanceerde uitspraak komt : "Sociale hervormers
zijn, uit den aard der zaak, in dèn grond van hun wezen, antiartls-tl-ek.r' Àls tegenzet van Van Eeden krljgen we in ra92 de LlevenNtjland-affalre: onder pseudonlem Lieven Ntjland plaatst Van Eeden
scherpe terechtwljzingen over eigen kunst en kunsÉopvattlngenr waar-
mee Kloos erg ingenomen $ras.
Toen Paul Verlaine l-n IB92 een bezoek aan l{ederland bracht, zat Tak
met Kloos in de commissie van ontvangst. fn de reisherlnnerlng d.ieVerlaine naderhand schreef, bleef Tak niet voor zíjn aandacht ver-
borgen : "l4r.Tak - un type! Dnfin volci un hollandáls.conrme on sel"! figure en France, et en Europe, je pense. Grand, gros, lfair
rejoui, fumant une pipe énorme". (9)
fn f893 Èreden Van treden en Tak uit de redactie van de Nleuwe Gids,
Tak vanwege de autocratlsche handelj-ngen van l(loos tegenover Gorter,die hij uit de redactie vreert.
Vanaf augustus'begint vervolgens het geschelcl van Kloos in detscheld-
sonnettenr, vraarln hij zLjn pathologische haat en r.rrok tegen j.eder-
een en alles moet uiten. Zo vrordt ook over heel Bussum de banvloek (1O)uitgesproken, liefst twee scheldsonnetten. zljn tegenstan<lers worden'
arle met, name genoemd, Gorter, couperus, De Koo, Àletrino en van
Eeden heÈ vaakst (bedoeld). DaÈ Tak er relatief gezien nog. positief
afkomt, wekt gpen verbazing. Rustig, zakelijk, vàrdraagzaËrm en voor-al niet eer?uchtJ-g was hl j de tegenpool van de labl-e.le lGloos. Tak
kende geen rancunes: toen Kloos zich verloofde rnet zijn toekomstige
echtgenote Jeanne neyneke van stuwe, stuurde hij een gellkwens.
Ïn elk geval: roemloos ging De Nieuwe Gids ten onder, waarvoor Takin zijn Bussumse tijd z-i-jn "allerbeste opstellen over rllederlandse
politlekr schreef ," aldus I'Íibaut, die veivolgt 3 ',Fr kvram in die
Nieuwe Gl-dsartikelen reeds-iïi-dn dan de overtulglng dat de toekomst
btas aan de sociaal-democratLe", maar t zo schrijft De Vrankrijker te-recht : "Doordat hij in zLTn woonplaats Bussum r.rel een ldealist alsFrederik van Eeden, maq geen afdeling van de SDAP aantrof, kwam hijniet tot aansluiting." (11-; Wibaut = inleiding TAK HERDRUKKEN in lgOB)
*Het was ook in die Bussumse periode, dat hij zich begon te oefenenals inleider of debater in vergaderingen. van aanleg was hlj geengemakkelijk redenaarr êD Ln clen beginne gelukte hem dlt dan-oók nie.EzeeÍ goed. llaar toen hij meÈ vasten vril zich ook op dit werk bleef'toeleggen, is hij tenslotte een gaarne gehoord spréker geworden,
vooral uitmuntend door sragvaardigheid", alclus vèth. (rá)
Verder zaÈ Tak In Bussum niet stll. fn f890 verschenen van zLln irand
de opstcllen over Llebknecl'rt en Bebel ln rle Serle l{annen van Éeteke-nls ln ónze dagen Jrg XX blz. 318-366. Later zou Tak verklaren, dathij het socialllme eerst goed hacl leren kennen door het schrljvenvan deze opstellen.
Kerst IB90 startte hÍj voor de lilidclelburgse Courant z!1n tlÍidclelburg-
se BrievêDr, die de Amsterclamse gerneentepolitieÊ beschitjven en ge-tuigen van zí1n systematische studie van gemeentepolitiek. IIii zótte
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deze voorÈ tot en met g-7-Lg94, zodat de eerste twee jaargangen(hii gaf er maandelijks één) in aà-eu=J,rr,,=. tljd va1len.rn 1892 en r893 hlas É-t: ook rnedewerrÀi-van het sociaar víeekblacl,samen ntet l'Iibaut. Deze heeft hem betrokken i-n de werkzaamherfenvAn het rilonger en schrikr-e.nj-té, crat rrlj tregin iB;3 had opge_rlcht om steun te verlenen aan-cle'g""irrr.n van veroor<Ieelclen btj!1-rerlen. o.p het Friese piatteland, àiË-ars gevorg van cre srechreeconomische situatie heriraarclelijk'pi""t""onden.

il"l"l:":: ïr?j"i::l.l:^l:l^::: :1:y, arbeidsveld : rak beson roen
::i:_1:-:n l.i.l:i:1_opsericrrtà i;i;;,;;r de riaacrsoveËrffi:i ::;::Ii : :"'1, l' :-n? 1".1:yàó,.,.p"i"ti ; 
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!:..ïff :: t ::. "::l-ï"n ; ^t:^ llql:" _ 
a Ë"5"Ë;-;ï "ó.ËI*ïË' :1.:Ë li"*

gekwetst.::_*:H:" re zeesen . zo "";iá;;-'";;i;;',;;;=ï:àÈi.ïr!il ;:ï ::i:
op l1 junl 1893 verliet Tak Bussum en verhuisde naar Nleuwer Amster

P.L.Tak llÈhografLe
van De Kronlek van

van Jan veth voor het
l9 october 1907 ínaar

H erdenkl ngs numner
een foto ult l89r)
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De Kroniek
Naast de ten oncler -gaande ltriéuwe Gids vras ook het artistieke gebeu-
ren in De Groene beneden peil. Groot was de ontevredenheld over de
wijze traarop literaire en andere culturele rubrieken verschenen
tussen publicaties van slechte llwalltelt. Toen dan ook de roep om
een nieuw weekblad klonk, was Tak daarvoor met zLjn veelzijdtge
ontwikkeling, polltieke belangstelling, verkeer met jonge kunste-
naars en neesterschap met de pen de aangrewezen man. Op fO-I2-L894
verscheen de prospectus, waarln Tak op de hem eÍ<;en rustige en be-
schel-den wijze aankondigt een blad te willen uJ-tgeven, ',dr.t wLl
meedelen en bespreken het belangrijkste en beste wat van dezen
tljd is. Geen volledlgheld wordt hier toegezegd, maar wel ernst inhet zoeken en keurlgtreid in het klezen. t...JHet weekblad zal- spoe-dlg voor zich zelf spreken."
Op I-I-I895 verschijnt officleel het eerste numrner van DE KnONIEK.
De grote betekenls ervan kan niet beter oncler woorden gebracht dan
door. Iluizinga is gedaan ln zijn biografle over Jan Veth :

"In De KronÍek der eerste jaren heeft Nederland een tijdschrift ge-
had, zoals .het voor en na niet meer heeft bezeten. Het. karakter van
distinctier- clat Tak eraan wenste te geven zou een latere tfjd aan
een algemeen weekblad niet meer veroorloven. Op de oude tlLeuwe Gids
had De Kroniek het voordeel dat zí) een weekblad vras, en daardoor
sneller, in wijder kring en in bondigêrt pakkender vorm werkte.
Daarnaast ook diÈ, dat haar staf van medewerkers heterogener was,
haar sfeer van belangstelllng ruiner, haar gerlchtheid minder be-
paald. l.{et nan'ie trad de beeldende kunst m.eer op den voorgrond. Doch
boven dit alles had zIj het voordeel van een element, even onschat-
baar als otrdefinieerbaar, zLJ hacl een eJ.gen, sterken llumor. ZLj nam
de dingen lichtr €D kloste niet op haar kothurnen. tlaar vrÍjsheid
r,./as Takr s wl jsheid. " (tr)
Ook De llieuwe Gids begon Íjl f895 met een nÍeuwe reeks, maar slechts
de naan !{as overgebleven van het eens zo voortreffeltjke trjd-
schrift. I,tas De I'tieuwe 6ids het ilgeestelijk brandirunt" van de Tach-
tigers geweest, Dê Kroniek zou het btad der Dfegentigers worden. Het
is nlet meer de kunst onn de kunst, maar de kunst moet de gemeenschap
tot doel hebben. De kunstenaar heeft verantwoordelljkheld voor de
samenlevlng, en dit betekende dat zíj ook meer oog kregen voor de
noden van de samenlevlng, voor de honger en het gebrek, kortom voor
de rlelljkheidr van die maatschapptj. Dlt leldde er dan ook toe, datjonge kunstenaars zLch aaníjetrokken voelden tot het social-tsme (zo-
als Gorter en Henriëtte Roland Ho1st). À1 spoedlg barstte ook l-n de
Kronlek de polemiek tussen de socLalisten en de esthetlci (mysticl
onder aanvoerlng van Diepenbrock) los naar aanleidlng van Marius
Bauerrs Brieven ult !Íoskou. (14)
Op.!ljzondere wijze heeft Tak, hoewel vrljgezel, door ztjn pêrsoon-
{iJkhei:d een groep jonge kunstenaars gebundeld ln zLjn tijdéchrtft.lïaást het schrijven van (meer dan 600t hoofdartÍkeleá rarén zijn
werkzaanrheden vele: typografische verzorgl-ng, taalvorm en voorál deprent. Had hij niet L2-If-f894 over een nieuw op te rlchten blad
aan Veth geschreven : I'iets gedistingueerds, dat toch den burgermannÍet afschrlkt en nu en dan hern zelfè amuseert. De plaat moet-l:ij
het grote publiek heel wat goedmal<en.,, ? (15) -

fn januari f898 moest hij echÈer aankondig€nr dat niet nreer bJ-j le-
dere afleverlng een prent zou worden opgenomen. Ook het royale for-
maat(16)wordt in r900 aanzienlijk verkleind. Tak maakt er Lerloopsmelding van en legde meer de nadruk op de prljsverlaglng van negàngulden naar vler gulden per jaarl -
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Cok Tak komt voor de bekende financië1e problemen te staan. Zonderdat dtt naar buiten
om draaide. Zo gaf
blad zelf uit.

E.DtolÍveira, De Jongere Generatle, gesprekken met vertegenwoordlgers vandenl.euwererlchtlnglnonze1iteratuurlarnsterdarnr9r3É1z.lo/iÍ
Dlt cltaat met de volgende twee citatên op deze pagl.na is ontleend aan
Í.1 Ygtfr Taks levensloop tot den xroniekiijd, oórépronkelljk verschÀnen inItet IIERDENKTNGSNUMMEn vaí DE Kp.oNrEK okrobei igoz. iràraruk ín ,l.n-vàtii,-Portretstudles en sllhouetten, tweede vermeerderde uÍtgave Àrnsterdam z.j.(1914?); hÍerln ook opgenomen het sonnet In memorlamren rEen omtrek van ,J.p.Takr (wel tn eerste van 1905 reeds aanwezig)
De brlef.ls ongedateerd, aanwezlg ln Handschrlftenafdellng UBAmsterdam.CÍtaat ult l{alter Thys,De KrOnleÉ van p-L-Tak- Bran6nlnr v^h Nar1arlrnrta

. kont was hij ook financieel de sptl waar alleshij een ttjdje in L9O2 en van r9O3-I902 her

Van de medewerkers aan De Kronlek was Veth na Tak de productr.efstemet meer dan 490 brjqragen. vercler zorgde d.eze ook voàr de portret-ten van Beroemde Tijdgenoten.
I"larl-us Bauer verzorgde onder pseudonlem Rustlcus ookprenten. de politleke
9íaarnentend dtrecteur Frans Coenen neemt met zorn 230 artÍkelen eenvoorname Plaats tn. (17)
Naast deze dl-enen vooral ook nog Berlage en K.p.c.de Bazel genoemdte worden. (18)
Díepenbrock, IIol en Rolancl llolst noemden we reeds.
Sinds de toet::eding tot cle SDAP van lÍibaut in oktober rB97 en Takpas in r899 krvam- het polltieke karakter van De Kroniek, met ondertlEen Àlgemeen Weekbl.ad, toch meer naar voren.

Bussum, april f98B l*l.J.A.v.d.Heide

Nóten : t.

IIet jaar 1905 zou een laatste glanspunt te zien geven ln het bestanaar aanleiding van de herdenklng vàn <le 300ste leboortedag vanRembrandt
ondanks "ij! 1:olltleke loopbaan en journalistieke werk vaor IIet vol(sedert r903 hoofCredacteui) bleef ír5 zíjn Kronl_ek trorrr. Tweedagen voor zLjn cl.ood sihreef hi j zíjn laatste hocfdartikel.zíin geheel onverwachte overlijáen óp 24-B-t907 É;a;tenae het etndevan het weekQrad. ï.Iibaut verzoigde rrèt laatste nummer.
rn oktober verscheen nog een Herdenklngsnummer, waarvoor veth delitho maakte naar een fóto uit fggl (aís portret geplaatst bij dÍtartikel). Naast belangrijke artikelen van Coenenr-vàn der Goes enlribaut schreef veth een rn tlemoriau-sonnet en rTaks levensloop totdenKroniekt1jd'.(r9*ffi;T-lF-FJÏagena_h;'nrtir<ài-'1é";,1
Reeds egn jaar na zijn clood verscheen tP.L.Tak llerdrukken u.tt DeKronlekr, verzatneld door .T.I',l.Albarda en FI.E.van Gelcler nret een in-
LC!êlfrg- van t' J.t:-igiggltr en een Bibllografie.
op lnltlatlef van Wl-baut zou in 1924 een beschelden gedenksteenonthuld vrorden aan de gevel van cle eerstgeqeedgekomeí woning van dewonlngbouvrvereniglng rDe Dageraacf I aan aé p.L.iakstraat in Ámster-dam met de beglnnende opclraóht :

'rveelzljdlg begaafdr êlzijdig vertrouwd cliende hijde arbeldersbeweglng lang vóor hlj in rg99 toetiad
.tot de SDÀP. Sedert was hlj onder de voorsten f... J"

2.

3.

4.

CÍtaat ult l{alter ThysrDe Kronl P.L.Tak, Brandpunt van Nederlandsecultuur 1n de jaren Negentlg van de vorlge eeuw, Àmsierdam/Antwàrp-" ióss.
ontleend aan Dr.G.lÍ.B.Borrier Pieter LodewlJk Tak (f848-1907), Journalist enpolJ.tlcus Àssen f973 blz. 51.
Dr-J-c.Hol, Dlepenbrockr-zljn vrLendschap, zÍjn vrlenden, in : rlrrensch enMelodlef Jrg I (rnet-Junt) t946, bLz. fZ5-irfSgl

5.
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6. Van deze polemlek over kunst
geven door Dr.G.Stulvellng in
Àmsterdam f935 (2de druk 1959

8. Voor een Julste

en socialLsme wordt-een_duldelÍJk overzlcht ge_zijn rDe I,lieuvre Glds als geestélijk branafuii,met portretten en nieuwe bijlagen-blz. g6'vlg.)
7 . Brl,ef van

Thys o.c.
9-2-1890 1n het Nleuwe Gtdsarchlef, KB te rs Gravenhage (Zie verderblz. 521

ontbeerll-Jk én
Glds, BrÍeven

^ 
kÍJk op de Tachtlgers en met

baanbrekend G.H. r s-Gravesande
en Documentatl.e, Arnhem 1935.

name op de rol van Kloos is on-
De geschiedenls van De Nleuere

met een lnleÍdlng van ph. Zllcken

61. rn 1907 lter hlj
huis bouwen door De

10. Voor een ultgebrel.der relaas over de scheld-sonnetten en de êlgen ondergang van Kloos{poglng tot zelfmoórd, opnafià ír, ".n tnrlch-tlng en het tn-trekken bij Van Eerten) ;";;it"l-k naar mijn BUSSUM DOOR SCHRI,TVERSOGEN
Goolbergpers 1984 (Bussun), b]-z. 36 _ 40.De beide scheldsonnetten op Auséum zÍjn daaruÍteraard opgenomen.(In het supplement bÍj de clerde oplage ooknog een sonnêt van de ronwaardige saÉellLetvan Kloos r , pet Tideman :
"Qp Bussunr, dat broel-nest van kunstlgekunstloosheld. n )

9. 3:11 y:fl:tne., euLnze Jours en Hotlande,bLz.68/69 (Thys 54).
Il al drh licn op éár doóbrer anrcn
VornndcrGc, vrnEcdan o Vncy,
Mrer nict rui!! die \icrderrlcnd b$
Zailt d@r há |crfto" rb an burlijl mna

Mcnlrccr, '.-rh gcreqrcrd, die rerrliil tarar
Wil op nr hij rtrncanr c rijn lict wij
BrcclurtclÍt dó dain trtcnd Mij,-
O botc Tr\ lur och u:dÍoFcrtar

liinddijf ccr, door dc clrrc opcchtc lncàq dh
Esl erd in U, o pciricf. rrlrllnlijl
Apoct Trb*d8, Sultrn vrn Zrrultrr,
O Tr!, rrod, drt IK bcn pnrchdijl nicr berMlr il dÈ uijn in-inmlijbrc Mrch 3L
Doc lij d.r of nl 'r ru u nlf huentijt

l1' Dr.. À.c"r'J.de vrankrlJker, Het wervende eroord, Geschledenis der soclallstl-sche neêk- en dagbradpers Ín Nederland, Àil4érà.i'1950 brz. tiz.---'op deze paglna geeft De vrankrlJker een rare sàËts van Tak, die hlJ al eer-der typeert "als Journarlst dé verfljnaà stirjàeg op het vrugge raprer,. deskundig op elk reireln dat een-daguráa b.;;;;Éi;,, ui1-ooru;;iá;;t .."uttdrukkrns ars : "Hrj was lnnerrrjÉ evàn È;;;à-;is "rj.-"r."ril:ïig urrer_ItJk. t -wqq'ÀrJvrr
Over Tak en rHet Volkr Sedert 2 april 1900 verschlJnend (Tak lid van decommissre van beheer) : hoofdsruk 6 ,Het vorki áiàÉr"à:"tiija"rg.àil.Tak was van 1903-1906 hoofdredacteur 

"i" nél--v"if.
f2. Ult : Taks levensloop tot den KronlektiJd (zte noot 2)
13' J'HuÍzlnga, Leven en werk van Jan veth 1927 (rnet appendlx een proeve van ge-schllde-rd en graflsch werk van rulm r000 nummei"f-- opgenomen Ín verzamerdeWêrken VI Haarlern 1950.

N'B' walter Thys wÍJdt een aparÈ hoofdstuk aan rHulzlnga en De Kronlekr,waarln deze debuteerde, en gjèeft zrjn stuàrÀ-irs-rootto Hulzr.ngar swoordenmee : I'zlj dle-nu Jong zÍjn;kunnen itctr n"orreiijrà voorsterlen, 1,rat voor
ilElrfllft."ht, dat ómsfre.eis r8e4 studeerde, De Íiànrer .,"r, iai'rèlàrena

lï' De-ze PolênÍek van tnel-Junt 1895 is te vinden tn : Marlus Bauer, BrÍeven enscheÈsen van zljn reizèn naar Moskou en constintinoper, gevorgd door enrgepolenleken tussen soclallsten en êstheten. De weràràurËríotÉeáÈ amsieraamZÀntwerpen 1964.
volledlqheldshalve: Bauer zou van 9gn van zlJn reÍzen ln het oosten een o11-fant hebben meegenomen. Naar aanleldlng frr"ri""-""hreef Kloos een sonnetrBlj M.Bauer's ólifantenhoii,-à.t opg"iomen werd-in pe-xioniet-J"n-i-e-rese,
9:-:n.lg. blJdrase van Kloos áan hêt'ÉrjáËóiiriri-tir. BUssuM DooR sc'Rr.rvERs-oGEN blz. {5}.

15. Cttaat biJ Hulzinga Verzameld Werk vI blz. 37g/9 (cf.. Thys en Borrle).
17. Over Frans Coenen : BUSSUM DOOR SCHRrJVERSOGEN blz.ln het toenmaals nog maagdellJke BredLuskwartler àenBazel; ln l9l4 verhutsd - naar de Oud_gueJu;;;;;;.-
16. Orlglnele formaat 29 x 391 (fn mljn bezlt iÍaargang 5 en het nunmer van l4
_ aprll 1895 rnet spotprenÈ van Rustícus ,oorroi-í""-crrrrr" en-J;t;;;t.

18' Berlage en De Bazel zÍJn ook van_belang voor Bussum. Eerstgenoemde zettevoor van Eeden immers dlens vllrà oennákamp n táóz1l tÀuÀéul.i-óóói scnnr.r-
'ERS'GEN 

blz.23r.. Berlage vestigde zrcn rn'róoz-i" Bussum. HiJ vorgdewlllem-Bauer, dle.de hul,ten op ffalden g..i.it-tt"à en vltla De Lelle voorvan Eeden, als walden-architeèt op (baÉrèirj-."-àrro.oladefabrlek in 1905).Daarnaast verbouwlng van ateller èn huÍs lr.á .ràn-v.th (1902 èn 1904), uo-delboerderlj Oudlpuóeern (f902/6) en arbeiderswonl.ngen voor de ÀlgemeneÀrbeiders Bouwver-enrgÍng tussèn Hulzerweg 
""-vóá;eurenweg r913-i920 (29n.K.P.C.de Bazel-kwartler) .

19' van Tak bestaat geen geschllderd portret, doch veth heeft wel ziJn gestartegeschilderd l-n een. geschreven porLret, 'Èen omtrek van J.p.Takr (zJ.e noot 2)waarln hÍJ o.a. schrlJfr : ,'uei zrJn'noàii-gàl'-"tË"rge, blJna logge gestar_te, zlJn kloeken, vlerkanten top,. zí11 "r"ii-írtiàbootste geraatstrekken,zljn wakker sprankelend oog, en'átitt-Èr,;;ki;"-;;iisten leeÉ rak áén verscnrj-nlng treggelopen ult een zeientlendáeeuwse 
"átr"itài"raartlJd ..... Een kerelvan ouderwets stavast, dle den sabel o"trut-"ocÀ-áe rreurét, --lnáai-aaarurjln ware rÍdderltjkhetd zoo weergatoos g""àÉ"iiiï.;
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AIs voorbeeld van Tak's "krachtige en keurige'r stijl uit DeKroniek van I april LE95, het artikel 'GE2AG', aangetroffen in p.L.TAK
Ií]jRDRUKI(EN UrT DE KRONIEK 1908. De keuze van het artit<e1 spreekt voorzich zelf :

I'l

a8 aBz|a. I A
pEN luilenant-koloncl, commandant van hct garnizocn inl-í ccn di€r klci_nc vcatingcn waar elkc variatic welkom i3.
gebood op een 'gocden dag dal de korporaals en m.n-
schappcn van zijn legertje handschoenen moesten Cragen.Of
dat nu een wijze voorzorg wa3 tegen het kriigen vin winter-
hrndcn, oÍ het lan$ voor dcn leck onnaspeurliiken weg
's lands wcerbaarhcid €n de kracht der slelling Amsterdam zoude
bcvordercn, h€t bleeÍ vooralsnog den oningewijde een
diep geheim. Hel bevel was gegeven, het Íccht om een zoo
ingÍijpenden maatregel voor tc schriiven lag . binnen den
machtskring van den commandant; gehoorzaamd moest dus
woÍdetr.
Àlaar evenals elte Hollandsche jongen, wiens ma hem
Zondags neties met bandschoenen aan uitzendr,-aan die dracht
een wèl geíun<leerden hekel heeít, ze om den hoek van de
straat uittrekt oí ze zoo verfoníaaid thuisbÍeng.t, dat hii deÍ
zuinige huismoedeÍ deze ontraaie neiheid spoedig a8eert, _
zoo waren ook niet alle Naarder korporaals en rnanschappen
evcn dol op het vooÍgeschreyen lieraad. Een hunner, ien
korporaal, liep de kazerne uit m€t bloote handen. De schild_
wacht, van strenga orders voorzicn, maaklc hcm op zijn Íout
opmeíkzaaÍn. Maar de korporaal liep door, iegcn dcn schild_
wachr zeggendc hct ongepastc woord, dat sedêÍt dcze Naarder
tragedic ral blijvcn lavcn als hct woord derrevolutic,h€lallc
gczag omvêrwcrpende woord: .och kom noul,,
Dc korporaal hed gczondigd tegen het voorschriít en teger
d.en schildwacht, aan wiên hii gehoorzaamheid schuldigwas.
Hii had wat verdicnd, en ziin kapirein, denkend€: 

"-wactrtvrind, jij wil brani wezen,,, onilÍok hem voor uan ,""nd t"ng
het veÍloí om 's avonds uit te gaan. Dan kon hii, tcrwiil zijn
vrlenden pret maakten met de dienstmeisjes te Bussum,'eens
rustig nadenken over het ongepaste van ziin handcling.
Naar wet en rêglement wordt delict in tasrilCirig den
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in cen vrocgcr gunizoen vtn,ecne zwaÍteliistyanonÍccht-
vaudig tocgepaste stÍaffcn," qualiÍicetics die, onbewezcn als
zc blcvco, gccn tnd€r kaÍaltcÍ hebben dan ven pr..ties die
in da Kamer nict van pas ziin, omdal zc niet kunnÈn helpcn
hct ooÍdecl der ledrn over e€ne concÍete quaestia tc vormcn.
lmmers, er is gccnc voldoende Íeden om er gelooí aan le hcchlen.
Dc twccde íoui lag in de lormuleering d€r vragcn, dic
dcn rninistcr de gelegenheid gaí de hooídzaek onbesprokc[
rc lalcn, zoodat ten slotte dc heele interpellatie dr inkl nict
wlaÍd was, waarneê ze gedÍuLl is.
Er warea toch wel vragcn te doen, dic een antwoord zoudcn
uillokken, waarin de Karner belang moest stellcn. B.v.: ,ls
dc rcchtsrckcrhrid ven dcn militeir gcnocgraam gcwaar-
borgd, als de straÍ die cassabel is, bii voorbaet wordt uiige-
voerd, cn Íeeds kan geboet ziin, ecr hoogeÍ gczag hel ilzicht
komt, dat zij v€rminderd oí ingctrokkcn moet worden?',
Dc kbrporaal, bii eindvonnis tol virr degen veroordeeld,
hccÍt vijt dagcn provoosl ondergaan. Dit ir rcnè sch€nnis,
wearschiinlilk nict van de wet, maar van hct recht, die bij
ecn volk w.áÍin Ícchtsgcvocl leêít, rooals hct Engelsche, niet
onopgcmeíkl zou voorb$gaan. En ook onze Tweede Kamer,
eens vicÍkant voor dezc vraag gesteld, had haar onde, dc
oogen rnocten tien.
Ol: .ls hct dc algemeenc tocpassing der militaire provoost-
strat, dÀt zii bii íelle kou woÍdt ondergaan in een onver_
warrnd vcílrck, zclÍs indien zii achl dagcn moct durenZ,
Ook dit is cene vraag die besprcking zou hcbben uitgclokt,
omdat de wetgever voor gevangenisstraí doo, den burger-
lijkcn rcchtcr uirgesprokcn, regclcn hceÍrgcatcld,dielicha;c-
liile pijniging als roegiÍt wi[cn uitstuiten, cn ict z.keÍ ziinc
bedocling nict kan ziin dat nijpeodc lou de straí in dc pro_
Yoosl komt vCrscheÍpctr.
Oí, cen derdc vrarg: .StÍookt hci mct dr bedoelingen v.lt
hel militriÍe bcstuur, dat op ccn individu, wienr straírcgirter
schoon i!, dadclilk bii het ccÍstc vcrgrijp zoo rwarc atraÍ
woÍdt rocgcpastT,
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commtndeerenden overste mcêgÊdccld. Deze, ven opvocd-
kundc en kÍiÍgrtuchl een lndere mecning tocgedaen àn dc
kapitein, lcgt dcn korporaal ecnc alrtÍ op v.n tcht d.gen
provoolt, dat wil zcggcn,dc nog onwccrsproken mcêdcclingea
in aenmcrking genomcn, vln acht drgcn eentsme opsluiting
in ecn zelr ongcrieícliik en bii da hcenchendc lclle kouda
onvcÍwarmd YCrtrrk.
Het geval wordt in Nearden bckend, en een mcnschelijk
man schriiÍl het aan ecn der courenlen. Vandaar komt hêl
in anderc blad€n, en mcnig íedacleur, rillendc als hii aln dG

lou van dien longcn dcnkt, waÍmt zich de handcn bil de
kachel, en schíiitl eÍ een paaÍ hrÍligc zinneties oyeÍ.
Dal geeíl een leven in hel land. Boven den oversie staal
nog ecn machl, dc kolonel van het íegiment. Dere maakte
van ziin€ wetlelijke bevoegdheid gebruik en wijzigde dcn
vijfden dag der gevangenschap de stÍat io vÈr dagen, De
koípoÍaal weÍd in vÍiiheid gesteld met één dag pÍovoost te veel
ondergaan in ziin credil. Ol hci gezag een middel kan vinden
om deze onopeischbarc vordering le voldoen, ís mii onbekend.
Zondet óal nu yan dczen korgorad tol alle korporaals, oÍ
yan dczen overslc lot alle overstcn meg gegcscrelisacÍd
worden, hcetl hct geval .toch ccn zecÍ cÍnstigcn llnl, c!
schiint hct volkoDen gcrcchtvurdigd det dÊo minblcr ven
oorlog dearovcr in dÊ KadcÍ ccn ctrkclc vra:g wàrd gca-'n.
HÊt ir tÊ vcrklsrcn dst dÊ hccÍ Sla:lmen, cca dcr weirigc
niet-militaircn in dc Kamcr dic zrlí hun dicnstplicht vcr-
vuldcn, zich toi dic taat gcrocgcn achttc.
OnSeluktig hccÍt d.t kemerlid dc zal rcÊÍ onhandig ear-
gcpakt. Hii beging twce kapitalc fouten, waarioeiLnictreken
ziin ruwen loon. Àlcn moge dicn niet aangGntan vindcn, op
dcn inhoud van hel gezegde kornt hÊt aan, eo dezc mag
niet worden weggecijÍerd door aanmerkingcn op den vorm.
Dc ecrste íout is dat dÊ interpellant over den luitenanr-
koloncl ecn oordeel uitspral, gègrond op handelingen buiten
het le bcspÍeken Ícit, en dat hii zclÍs niet trachtic dat oordeel
mat bÊwiizen tc staven. Hij spral van .lirannicl hccÍschctr,,
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ZetrÍ had de minislcr kunnerl rnlwoordcn det dc comd.n.
dtnt vollomen binncn de grenzc! ziineÍ bcvocgdheid wlt
gcblevcn. Ml:r voor dc Kemcr dic, vooret zootang zii dcn
dicnst voor gÊld .ÍkoopbuÍ lart, ln hct lcgcrccnigÉijzondcr
bclang hceÍt te ltÊltrn, vicl drar nog wal wal te overleggen.
Ecne wct dic zondcr dcn in hct burgcrllikc ook voor k-liinc
dclictcn noodig gc:chtc! wr:rborg vtn GÊn rcchtsprelcnd
collcgc, discralioontirc rnlchl v.n vriihÊidsbcnct'ing gccÍt arn
één me:r, bchoort in harc tocpt![ing rce, streng iiworden
gccontrolccrd. ZclÍc zou dc cisch niet ovcrdÍcven zdn, dtt
omtÍcnt dir tocperling voorschriítcn wcrden gegcvcn, wclkcr
opênb.rrhlidcerigenweerborgr:ndcn mindercn nilil.l, gat
Ma.r van d.t alle3 vrocg dc hcÊr Strelman nicts.
En locn dr. Schacpmtn oprlond, hccÍt zeke, mcnigecn dcr
atnwczigÊn ycÍwachl dal dczÊ ervaÍcn parlcmcnteire oud-
gcdiendc arn dc onbcholpenhaid yan drn,ccruut zou lcgrmoct
komcn en ln ellc bedudhÊid hct gev.l wèl geíornr'utccrd
aen dcn ministcÍ zou voorlcggen, opd.t er uit hct gebcurdc
voor hct lcgcr wei goÊd3 rou voortspÍuilcn. Aen nicmend
bÊteÍ was dic laak tocvcÍtrouwd, wanl der doctors woord
hcctt in dc Kamer ecn scdaÍt lang gcvestigd gcreg.
Mlrr hÊlrasl helaa3l
Dc h..r Schaepman lict dcn ernstigcn, aligcmcercn kent
v.n hct geyal gehcct Íustcn, spceldc dcn braven schltdwecht
uil tegen drn boozcn koÍporaal, me.ktc Stralman acn opge-
wondcn stendjc om tc eindigctr mct ecnc apothcose ven ict
gczag, waatyoor.vooril in onrc dagcn,' ,dc hoogllc eerbled,,
moct wordln gevorderd.
En loen klonkcn luidc bÍavo,s dooÍ dczc Kamer. De minlslerg.t het vcrwachrc plardankie, dat d€n hcc, Schacpmen piJn
rno€l docn alr hii - tot rich relÍ gekomÊn - hct no3 e.ns lcêst.
Went zeer zekcr ir ccrbicd voor hct gctag in iidcre ordc-
lirkc s.mcnlÊving noodig, en tart de legcrdienst zich zondcr
g3hooÍza.mhcid a.r dc vooBchriílcn niet dcnkcn. Hct lt nict
rlc heer Schacprnan allcÊr, diê det wcel cn cÍkcnl, ên hct l!
nic{ tllcêr .in onrc degen,, dat dczc wraÍhcid 8rldl,

28



t8

Ml.r cr rtr.t ccn cicch urlt: drt bcl gczrg dooÍ slln
hlndctcn ecrbied eÍdwin3t. Komen nlel rllcrlqi vcrgrilpen vrn
lupcricurcn in clkctr lcvcoskring vooÍ, Alc woÍden gcalnÍt op
dlcrlcl muieren rondÊÍ d:l hcl gcz.Fbcgrlp d|lrondcÍ liidt ?
Hcl ccalSc mlddcl oo gcrond gczrg le h.ndhlvcn, is det er
rwrÍc aischcn .rn wordcn gcsleld, cn d.t bl lwiiícl .rn de
rlchtl3c uitocícniog cco obiecti.í ondcrrocl ultmrrkl wrt cÍ
van dG zllk ls. Stlalmen antwoorddc op dcn bruuskcn an
oppcrvhkkigcn ovcrv.l van dien lorschcn wooÍdcnvlocd:
,Nict wennccr dczc zelcn hicÍ ln dc Kamcr wordcn gcbnchl.
wordt hcl gcz!g ondcrmijnd, mur wcl wrnneer slrelícn woÍdcn
uilgcdccld, dic in slrij<l ziin mcl clk begrip vrn humraitcit."
Dc Kamer war nog nict yrn harr iuichco bakomcn Gn zwceg.
MaeÍ hel lcgcr cn hcl volk wachlcn og dcrc opmcrking nog
hÊt entwoord. OÍ dc man wrl Íllw spÍcckt, oÍ hij dc gcnocmd!
Íoulen hccÍt b€gaan, dat docl tot dc zaik nicts .Í, Dc hlcÍ
eengchealdc zinsnedc is nict Íoul en nict ruw, Er lg relÍs gcen
prclcrltc vindcn om cr hct entwooÍd op schuldig lÊ bliiven.
Je, ruw - dat ir dc doodzondc, - nlet in ccn ovcrlte,
mt:r in ccn Kam.rlid. Glrd cn gepoct3t moet dczc rijn.
Meer ieder vogeltic zingl zoo.l! het gcbckt is, ea hctwÍcn
dc krreicn dic het uitbr.chtcn. Tocn dc hccr Kcrdiik den
2gstcn Noycmbcr aen dc Kemcr wilde l. lcnncn gcvcn, hoc
hi, ov.r dcn hccÍ Ven Houten dlcht, zcl hll, volgcnr hct
B[bled: ,En ovcr dcn zedclijtcn zln vrn onl volk zou lt
ongunstigcr dcnkcn den ik do€, lodlcn ik nicl mochl eeo-
nemcn, drt oycÍ hct optrcdcn vln dlcn minislcr, mel hct
srmcÍstcl vu dcze rDbtgcnootcn. cn Dcl de ogvstting dczcr
Rcgccring vrn herc t.:1, hct ooÍdccl ln poliliÊk-rcdclijt
opzicht nict') vlstttond.'
Om zulle zinnen tG bouwca cn om zc d:delijt lc begrijpcn,
mocl mcn jarcn ven prÍlcnrcottervaÍing achtcr zich hcbbcn.
Ruw is dat niet, cn Si.rtmaa zou het nicl kunncn zcggen.

tI ry_..n Íiinc, dat is yoor hcm te Ílin.
., Dc rh rtr lclÍr lG lllrrill.ld oa b{ dc corr3cllc dtt lsarda _olct.

t3 doto lD't oot loogr! r! r!ír99.!.

t9

Mrer Lon nlcl ,ulsl dr:rora z{n onvcrtogcn wooÍd, ook rlgtll hct Êcnr lc var, aro wellomc opÍrl3schilg zlin voor dc
Klmer, cn mocrt derc, lnplutr vro Eet hle; gc;uich, ol.t
vcclecr dcn ondoordecht rtr.ípÍcclcndca Sctrrcpáin niUUca
bctro€t mcl hcl hlrloÍlrche woord vto dca Nurder korporetl:
.Och kom nouT'

7 April lEÍlll.

itrn Vcth In ucdiorr,.n p.L.t.* 1907
nooa hct lcrdcnklngs[unrner van D EX R O N I E X van 19 oktobcr 190?:

Zrl ,'ln miin zrrttcr had dn heodprlm aict mccr drullco
Zju znrrerdcr trcd nict mccr bcdrcburem D.lst oij gr.!,

Zjn hó mija gÊc.t Dooit mccs ua doÍfco dnrt ontnrltco,
En mijn bcjocrig oor zija otcrn d3t mGGr veÍrtaad

D,G tchrifh$jtc Dood, wicoc rchrapcr-Ícllc oultGo
Gccn roud-tcur xrGdcrrtrrt, twrm dczco gcur vctrLa!...

Eco opco fnÍ zef boodGÍd hoofd.' Gcsticdl bofko,
En trouwr vricodco lÍug; ab troortloo! |u'g-.
Nia trooctloo tèch. - Wii willco rtit 3a rtrnkhr-r {s6l6q

Al! t'lt ziin Uock gpEocd rb lcid-rtrÍ ir lnrGq
Au wet bcvrijdcod ou ziio lichtcod woord oocht rchcokco...

Stil dutberr zijr voor D6'tc itr-í dic zrl bc&lijvco,
Dratburvoor hraddÍuL, hó co rtcq -cd drltbuÍ mGq

Drt onr dl wrllor b€Êld vcsboldÍrod bij zrl bliivco...
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Juwelier S
Schoolslnrt l. Busum
o 02t59-16639

Huk Kapetstraat - Kerkstraat t.o. Studio Irgne

EEN FTONKERENDE BRIUANT
OPT.IWTROUWRINO.

-r lz-
Uw trouwring is het qym-
bool van alles wat u met
elkaar verbindt Desiree
biedt u de mogelilkheid dir
qymbool met recht te
doen "leven". Met een
fionkerende briljanr Wij
zetten ze voor u bijvoor-
beeld in deze schitterende
staaÈefting. Ook andere
zetvoorbeelden kunnen
wij u laten zien. Vaag ons
vrijblijvend meer informa-
tie.-
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