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JOHAN HENDRIK CASPAR KERN 
6 APRIL 1833-4 JULI 1917. 

In een stemming van diepen eerbied zijn wij heden bijeengekomen 
om Neerlands grootsten taalgeleerde te gedenken. Jaren lang heeft 
hij als Voorzitter onze vergaderingen geleid, en ook nadat hij wegens 
zijn hoogen leeftijd den hamer aan Mijnheer DE LA SAUSSAYE had 
overgegeven, bleef hij trouw onze samenkomst.en bezoeken, totdat 
zijne eegade, die zoo ten volle den Indischen eernaam van 8aha

dharlJlacZlri~lÎ verdiende, hem na een langdurig en gelukkig samenzijn 
ontviel. Sedert begaf hem ook de blijmoedige levenslust, die hem 
altijd had gekenmerkt, en de werkelijke ouderdom kwam over hem, 
die tot voor weinige maanden zijne jongeren in frissche opgewektheid 
en werkkracht had overtroffen. Nu is hij voorgoed uit ons midden 
heengegaan, maar wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat wij 
zijn karakteristieke gestalte, zijn vriendelijk gelaat niet meer zullen 
zien, zijn bemoedigende stem niet meer zullen hooren. Van heinde 
en verre waren hem· de hoogste eerbewijzen ten deel gevallen, alom 
werd hij als facile princepa ge\'ierd, maar de eenvoud van zijn ge
moed was daartegen bestand gebleken. Nooit liet hij iemand merken, 
hoe ver deze in wetenschap en inzicht beneden hem stond, voor 
ieder die hem kende was hij een welwillend raadsman, een belang
stellend vriend. Zoo zal hij in onze herinnering blij ven le\'en, totdat 
ook wijzelve het licht dezer wereld hebben vaarwel gezegd en hem 
"gevolgd zijn op de wegen, waarlangs eenmaal onze vaderen zijn 
gegaan. Maar ook de geslachten die na ons komen zullen zijn naam 
in eére houden 1). 

1) Grooten dank ben ik verschuldigd aan de familie KERN, die al het mogelijke heeft 
gedaan om m~j door hare voorlichting mijn taak gemakkelijker te maken, als ook aan 
mijn collega Dr. S. G. OE VRIES, door wiens welwillendheid ik de brieven van KERN 

aan }{ATTIIIAS DE VRIES voor dit levensbericht heb kunnen gebruiken. Ook aan mijn 
collega Dr. J. Pil. VOGEr., die mU van KERN'S brieven aan hemzelf inzage verleende, 
heb ik enkele aanwijzingen te danken. . 
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Op velerlei gebied heeft de overledene met onafgebroken ijver 
en toewijding gewerkt, gansche taalgroepen heeft hij met ruimen 
blik overzien, oostersche en westel'sche culturen heeft hij uit de 
oude oorkonden der menschheid bestudeerd. Wie slechts een vluch
tigen blik wel'pt in de lijst van KERN's geschriften, aan den feest
bundel van 1903 toegevoegd 1), komt onder den indruk van zijne 
ongëevenaarde veelzijdigheid. El' is niemand die het geheele arbeids
veld van dezen onderzoekel' beheerscht, niemand die gerechtigd is 
om als gelijke over hem te oordeelen. Maar dit kunnen wij toch 
allen bevroeden, dat hij die op zoo verschillende terreinen door de 
eerste vakgeleerden als hun evenknie of hun meerdere wordt erkend, 
een man van een zeldzame, van een wonderbare begaafdheid moet 
zijn geweest. Ook heeft ieder die in de werken van KERN niet ten 
eenenmale een vreemdeling is, door persoonlijke ervaring de be
toovering van zijn genie leeren kennen. 

In KRRN'S afkomst is niets wat licht werpt op zijn eigenaardigen 
aanleg. Zijn grootvader JOHANN HEINRICH KERN, uit Stammheim in 
het graafschap Isenbul'g, is Nederlandsch officier geweest, en ook 
drie van diens ZOlwn hebben ons land met het zwaard gediend. 
PHILIP CHRISTIHN, kapitein in den Java-oorlog, stierf te Semaral1g 
aan zijne wonden, die hij op het veld van eer had bekomen; 
MAltTINUS ondel'scheidde zich, eveneens als kapitein, in die mate, 
dat hij tot Ridder der Militaire Willemsorde 3de klasse werd be
noemd; JOHAN HENDRIK, de vader van hem, wien dit UUl' van 
herdenking is gewijd, moest in 1839 als majoor-commandant van 
Makassar , na een eervolle militaire loopbaan, wegens ziekte naar 
Europa terugkeel'en, en vestigde zich in 1840 eerst te Doesburg, en 
na drie jaren te Groenloo, waar het gezin sedert is blijven wonen. 
JOHA.N HENDRIK'sechtgenoote, de moeder van onzen KERN, heette 
MARIA CONRADINA VON SCHINDLER en behoorde tot een aanzienlijke 
Zwitsersche familie, die sedert het begin der vijftiende eeuw een 
belangrijke plaats in de magistratuur van het kanton Glarus had 
ingenomen. Haar vader en enkele van diens verwanten waren echter 
in Nederlandschen krijgsdienst geweest, terwijl andere telgen van 
denzelfden stamboom als officieren der Sardinische Kroon rang en 
eer hadden verworven. KERN had dus van beide kanten militair 
bloed in zijne aderen. Of sommige van zijn vooroudcl'S wetenschap
pelijke neigingen hebben bezeten, is mij niet bekend, en al ware 

. ') L. D. PUIT, Geschriften van Prof. Dr. H. KERN 1800-1903. Bibliograpbisch over
zicht (.Album-KERN p. 409-4:l0). Ook een lijst van KERN'S geschriften ná 1903, samen
gesteld door diens oudsten zoon, Prof. KERN te Groningen, heeft voor .dit levensbericht 
tot mijn beschikking gestaan. 
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dit ook het geval geweest, toch zoude het niet voldoende zIJn 0111 

een zoo gespecializeerde genialiteit te verklaretl. Wel kunnen wij 
verband zien tusschen bepaalde karaktertrekken van KERN en de 
zeer achtenswaardige antecedenten van zijn ondernemend voorge
slacht 1). 

Als eenig kind van een bra vell, maal' strengen vader en van eene 
voortreffelijke moeder, die door gezond verstand en aangeboren geest 
uitmuntte, werd JOHAN HENDRIK CASI'AR KERN den zesden April 1833 
te Poerworedjo geboren. Na zijn vróege jeugd in zijn geboorteplaats, 
te Semarang, en te Makassar te hehben doorgebracht, kwam hij op 
bijna ze\'enjarigen leeftijd met zijne ouders naar Nederland, deels in 
zijn bewuste herinnering, deels, en zeker meer nog, in zijn onder
bewustzijn, diepe indrukken uit het kleurenrijke Oosten met zich 
medevoerend. Wij vernemen dat bij KERN op het laatst van zijn 
leven allerlei oude herinneringen, die lang gesluimerd hadden, weder 
opdoemden, en dat hij toen gaarne met hen, die hem het liefst 
waren, over de verre dagen zijner kindsheid sprak. Zelfs zijn verblijf 
te Semarang, dat hij op viel:iarigen leeftijd verlaten had, herinnerde 
h~j zich) en de gezichten van bepnalde personen stonden hem nog, 
of misschien weel', levendig voor den geest. Ook zijn reis van Semarang 
naar Makassar , die met groote gevaren ,~rbondell was geweest 2), 

was hij niet vergeten, en evenmin de tragische figuur van Dipo 
Negoro, die, te Makassar gevangen, met den commandant, KERN'S 

vader, niet zelden in druk gesprek gewikkeld placht te wandelen. 
Ook herinnerde hij zich, hoe zijn vader een Papoea~ongen vrijkocht 
en dat hij met dit, eenigszins valsche, speelmakkertje niet heel goed 
over weg kon. De reis naar Holland, die een maand langer dan 
gewoonlijk duurde, en het graf van Napoleon op St. Helena, waal' 
hij bloemen plukte, die nog als heilige relieken door de familie 
bewaard worden, herinnerde hij zich even goed als zijn aankomst 
in Europa en de ontmoeting met verschillende bloedverwanten. Zoo
lang hij in Indië was, kende hij geen Hollundsch, maal' eenmaal 
aan boord van het schip was hij in enkele maanden het Maleisch 
vergeten. En hoeveel andere beelden zullen met de klanken van de 
taal zijner jeugd op den achtCl'grond zijn geraakt! Maar toch, wie 
zal zeggen of die vroege indrukken niet beslissend op de richting 
zijner latere studi~n hebben gewerkt? Wij weten nog veel te weinig· 
van het psychisch leven, inzonderheid van de ontwikkeling der killder-

') Zie de "Genealogische bijlage" sub A (Het geslacht KERN) en lJ (Het geslacht 
SCHINDl.ER ). 

I) Het verhaal van deze reis, opgesteld door Mevrouw KERN, geb. '"ON SC/llNDLER, is 
nog in het bezit der familie. 
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ziel, om deze voor het oogenhlik misschien gewaagdc ollderstclling 
als ongerijmd tc mogcll verwerpen. Te minder zoude dit geoorloofd 
zijn, daar wij weten welk ecn grooten iJl\'loed de rustige natuur en 
de trouwhartige bevolking van den Geldersehen Achterhoek gedu
rende zijn jongensjaren op KERN hebhcu gehad. Aan Doesburg en 
Grocnloo, vooral aan Groenloo, dankte hij z\ine intieme kennis \an den 
Saksischen volksaard en het Saksisch taaleigcn, de oefeJling van zijn 
fijn gehoor voor bijna onwtlameclllbare ·klankverschillen, de kiem van 
zijn opmerkelijkc gave om uit de doode letter der oude teksten het 
eenmnal gesp!"óken woord te doen herleven. Zeker is het, dat gecn 
plaats ter wereld hem zoo dicrbaar was als Groenloo, waarheen hij 
ook in later jaren, telkens als hij cr de gelcgellheid toe had, weder 
terugkeerde, zoolang zijne oude moeder er nog was 0111 hem en zijn 
gezin op het huis "Kemheim" welkom te heeten 1). 

KER~'S vader, die met hart en ziel een kr~igsmall was, had gnarne 
zijn zoon voor hetzelfde heroep doen opleiden, maar deze voelde 
ûch van het oogcnhlik af, dat hij Latijn begon te leeren , evclI sterk 
aangetrokken tot de studie dcr letteren als hij van een' militaire 
toekomst afkeerig was. Die weerzin tegen het krijgsmuusyak was 
echter allerminst aan vreesachtigheid te w~ltell; illtegendeel was hij 
in zijn jeugd veeleer strij'tllllstig, en indien hij zich had laten over
reden om militnir te worden en niet voor den dienst was afgekenrd, 
zoude hij zich ongetwijfeld evenals andere leden van z~in geslacht 
in de Indischc oorlogen hebben onderscheiden. .Maar KERN was 
reeds als jongen zich bewust, dat zijne roeping in een geheel andere 
richting lag, en al zwichtte hij later, als een gehoorzame zoon, voor 
den aandrang zijns vaders om, nu hij van het eigenlijke militaire 
vak niet wilde hOOl·en, tenminste officier van gezondheid te worden, 
was hij toch innig verheugd, toen hij voor den dienst ongeschikt 
werd bevonden. 

Na eenige schooljaren te Doesburg en te Groenloo was KlmN 

in 1847 op de kostschool van den heer H.I!:NSSEN te Doesburg ge
komen. In deze nieuwe omgeving, waar hij zich bij ieder bemind 
wist te maken, trok hij weldra de bijzondere aandacht van een 
zeer begaafden ondermeester, den heer JULES S"l'EEVENS, die een 
groote genegenheid voor hem opvatte en gaal'l1e een deel van zijn 
vrije uren opofferde om zich met. de vorming van den zeldzaam 
leergierigen "HENRI" - zooals hij toen en later genoemd wcrd -
bezig te houden. Er zijn llOg eenige brieven van .S'fEEVENS aan 
KERN'S vader bewaard gebleven, waaruit blijkt hoe hoog hij zijn 

1) V gl. over KEIlN'S jeugd HUIZINGA, "HENDRIK KERN", p. 1 sqq. 

l 
I 
I 
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leerling schatte, zoo wel "om zijne uitgebreide kennis" als "om 
zijne vlijt en gehoorzaamheid" 1). Van S'rE~:V:ENS leerde KEUS, om
trent wien de leermeester getuigde, dat men hem lIlet het volste 
recht "een genie" mocht noemen 2), en dat hij zeker. "een sieraad 
del' maatschappij" en "een parel aan de Ouderkroon" zou worden, 
de hegim;elen van het ltaliaansch en het Engelscb 3). Evenzoo is 
on:,; overgeleverd, dat ook de heer en menOlJW RENSSEN veel van 
den jongelt KEltN hielden, zoo zelf:,; dat de zoons van dat echtpaar 
later plachten te zeggen: "Moeder hield nog meer van HENRI dan 
van ons." 

Het laatste jaar, dat aan z~jn akademietijd voorafging, werkte 
KERN te hutfen voor zijn staatse-.alllen, dat h~i in 1 S 5 0 met goed 
gevolg aflegde om zich vervolgens als student in de letteren naar 
Utrecht te begeven. Daal' hij even wel reeds als scholier het verlaugen· 
had opgevat om stndie te maken van de oude Indische taal- en 
letterkunde en Z\ill weetgierigheid te Utrecht niet kon worden 
bevredigd, verwisselde hij, Jla het groot-lllathesisexamen te hebben 
afgelegd, reeds in 1 S 51 Utrecht voor Leiden, waal' de Hebraicus 
RIJTGlmS al sedert vele jlÎren aan helangstellenden het Sanskrit had 
onderwezen 4). Ouder de leiding van dezen verdienstelijken geleerde 
zette KBRN de eerste voetstappen op den moeilijken - voor hérn 
niet Jl)oeilijkell! _. weg der Indische philologie, en zijn leven lang 
heeft hij in ItU'l'GERS den grondlegger der Indische studiön in ons 
voor niet-stoffelijke belangen zoo dikwijls onverschillig vaderland 
gëeerd 5), mallr toch was het een ander hoogleeraar , tot wien KERN 

zich het meest getrokken voelde, die hem bezielde door zijn geest
driftig woord, die hem ten volle wist te doordringen met den 
geest van JAKOB GltIMM en van de, uit de romantiek geboren, 
jonge lndogermaansche taalwetenschap. Die hoogleeraar - het 
behoeft nauwelijks gezegd te worden - was l\L-\.T'l'HlAS DE VRIES. 
Van het begin af séhijnt DE V RIBS te hebben ingezjen, wat de 
jonge KERN voor de wetenschap beloofde, welk een olltzagl~ikc 

geestelijke kracht onder diens bescheidenheid en stillen ijver ver
scholen lag. Vriendelijk en hulpvaardig trad hij den voortreffelijken 
leerling tegemoet, hem aanmoedigend en steunend in zijne breed
opgezette philologisch-lingnistische studiën. Geen wonder dat KEUN 

voor dézen leermeester een warme genegenheid opvatte, een ge-

') J UI,ES STEEVENS aan den majoor J. H. KERN, Doesburg 27 Februari ] 848. 
') J U1.ES STEEVENS aan den majoor J. H. KERN, Doesburg ';7 Septemher 1848. 
") Jl'LES STEEVEl\S aan den majoor J. H. KERN, Doesburg 21 April 1848. 
') V gl. HOIZINGA, p. 4. 
') V gl. HUI7.lNGA, p. 5. 

Jaarboek 1917. 2 
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negclIhcill die in den loop dt'r jaren tot eeu onwankelbare vriend
schap is gegroeid. Behalve RU'l'(lERR ell DE VRU:S heeft ook COIn~'l' 

een grootcn illvloed op de philologische Olltwikkelillg van KEHN 

gehad, - maar het exdllsi\'isme van den beroemden (i-meeus was te 
vreemd aan zijn veeh:ijdig-ouderzoekenden aard dan dat hij ooit 
gemat' zou hebben kUBnen loopell zijn hreedheid van hlik door 
al te enge concentratie te verliezen. Veel llnder verwallt voelde h\i 
zich aan den varlerlandschen en toeh ruimen geest vall In: V lUES, 

en alleelI zijn voorliefde voor het ] ndogel'lnaansche Oosten maakt 
het begrijpelijk, dat hij Will het einde If,ijller klassiek-littcrarisehe 
eX!llllenstudie gekomen, niet IU;lll, InHar HrTGERS tot promot.or 
koos. Hee(ls de titel \'all If,ijn zeer geleerde en zeer critisehe 
dissertatie, waarmede hij den twaalfden October lS55 den docto
ralen graad hehaal(le, .. Specimen historicllHl cxhibens scriptores 
gl'ueeos de rebus persicis AelHlelllenidarllDl 1ll01l11111entis collatos", 
liet vermoedelI , (lat met Klm:... een nieuw en glansrijk tijdperk 
voor de studie del' letteren was aangehroken. In dit eel'stelings
geschrift werd hetgeen door de GriekelI omtrent Perzi(; is over
geleverd aall de getuigenissen del' PerzIsche sptikel'inscripties ge
toetst, en doordat hct reeds de voortretielijke eigenschappen ver
toonde, die de geseluiften van KERN uit lateren t\id kellmerken, 
heeft het IlOg in ome dagell zijn waarde niet verloren 1). DI<, VU.IES 

vestigde de ualldncht op dit merkwaardige proefschrift door een 
niet ondel'teekellde Illededeelillg in den "KOllst- en Letterbode" 2), 
waarin hij de hoop uitspreekt, dat dergelijke verschijnselen als deze 
promotie de aandacht der regeel'ing niet zullen ontgaan, maar veeleer 
de oogen zullen openen voor het groote belang der vergelijkellde 
ludogermaansche taalstudie voor Nederland. Ook deelde hij mede, 
dat K:EIt~, die behalve het Sanskrit en het Oud-Perzisch ook vooral 
de Gel'lnaansche talen in ruimen omvang beoefend had en reeds 
eenige verh:ou wdheid met het Slavisch had verworven, zich eerst
daags naar Berlijn zoude begeven om daar zijne linguïstische studiën 
op breedc schaal voort te zetten. Nog is de brief bewaard, waar
mede KERN, den dag voor zijn vertrek naar Berlijn, zijn vereerden 
leermeester dank zegt voor het vleiende verslag, dat deze van zijn 
promotie had gegeven, en nog hOOl'en wij, als het ware, de stem 
van den edelaardigen jongen man, wanneer w~i de enthousiaste vol
zinnen lezen, in welke hij m: V RII<,8 zij n diepe erkentel~ikheid be
tuigt. -"Vooralsnog evenwel - schrijft K:t:RN - kan ik U niet met 

') Vgl. HUIZINGA, p. 7 sq. 
') Algemeene Konst- en Letterbode 1855, p. 333. 
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daden toollen, hoe oneindig ik me aan U verplicht reken, voor
alsnog moet ik me vergenoegen met U de verzekering te geven, 

. dat het vertrouwen door U in mij gesteld me immer ten spoorslag 
zal strekken om mo dat vertrouwen hl~ivend waardig te maken, 
evenals Uwe genegenheid me bij mijnen arbeid tot eelle verhlij
dende en opwekkende heri\lllering zal zijn. Eenmaal echter, vroeg 
of laat, zal, hoop ik, de tijd aanbreken, waarin ik C openlijk als 
mijnen weldoener zal mogen prijzen, de tijd, wanneer ik Uw ver
trouwen en Uwe weldaden zal waardig geworden zijn" 1). Toch 
had K}:RN z~jn dankbaarheid aan m; VRlI~S niet alleen b\i woonlen 
gelaten, maal' tot de laatste dagen \'001' zijn vertrek llHal' Berlijn 
was hij bezig geweest lllet het excerpeerell van TOLLENS voor het 
Woordenboek. Uit zijne corre:;pondelltie blijkt, dat hij ook later 
nog den tijd heeft gevonden om het door DE VRIES outworpen 
reuzemverk te helpen voorbereiden 2), 

Om U een denkbeeld te geven van KERN'S verhlijf te Herlijll 
e1\ den invloed, dien de intiellle a3l1l'akillg met de Duitsclle weten
schap op hem heeft gehad, zal het, d Uil kt mij, aanbeveling ver
dienen KERN zelf aan het woord te laten. "Hoewel ik me daarop 
voorbereid had, - schrijft hij op eersten Kerstdag IS55 aan 
D;~ V ltIES - troffen me ver:;cheidelle vcrschij nselell zeer onaange
naam. lIet opvallendste was me de onverdraagzaamheid der Hel'
lij llsche geleerdell jegens andere en ouderling, zóó zelfs, dat alles, 
wat Gij me daarvan gezegd hadt, me ver beneden de waarheid 
scheen te blijven." "Het meest typisch wordt deze onverdraagzame 
geest gerepresenteerd door HAUP'L', wiens collegie over Walther von 
der Vogel weide ik tron w bezoek, en daardoor gelegenheid heb te 
hooren, hoe ell gro8 de Germanisten en in het b~izonder HOLZMANN, 
P}'EIF}'IUt, SIMIWCK het moeten ontgelden, dat ze niet in alles de 
HAuPT'sche (of beter LAcHMANN'sche) gevoelens deelen Vooral HOLZ

lIANN beeft het privilegie in ongenade te staan, en bij gemis aan 
eerlijke afdoende middelen, neemt men. om hem te ovcl'willnell 
zijne toevlucht tot scheld woorden en het ignoreeren van z~ille wer
ken," "Buiten deze onbeschofte, niets baten de uitvallen, bevalt me 
IhIiPT'S collegie over Walther uitstekend, misschiell wel daarom, 
omdat zijne behandelingswijze de Hollandsche methode zeer nabij 
komt." KlmN waardeert vooral dat HAUl'T in tegenstelling met de 
meeste Duitsche professoren niet voorleest: "ik behoef U niet te 
zeggen, dat dit voordreunen alles behalve aangenaam klinkt in de 

') KERN aan DE VRIES, Groenloo 1 November 1855. 
') KERN aan DE VRIES, Maastricht 12 Maart 1861. 

2* 
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ooren van ons fleglluüische! Hollanders, die van een' Hoogleeraar 
levendigheid en geestdrift verlangen en verwachten." H ij voegt er 
evenwel .. om der rechtvaardigheid wil" aan toe, "dat anderen, . 
vooral Privaatdocenten eenigszius levendiger voordmgen, soms zóó 
levendig zelfs, dat men iu het theater meent te zitten." 7,eer vol
daan is KERK over W J<,BER, bij wien hij cülleges volgt over de 
Veda' s, over het Mälavikagnimitra, als ook over de A vc~tische 
grammatica eu de Vendidail. I-Iet Veda-college in het bi.izonder 
wordt dool' hem in hooge mate op prijs gesteld, daar W"I<:BER "in 
de Yedalitteratnur doorkneed is eu meu van hem de nieuwste 
resultaten del' weteIl5chap hoort", maar soms verlangt hij wel te 
vergeefs "naar eelle mededeeling, hoe men tot dit of dat r~snltaat 
gekomen is"; "op de bronllcn te wijzen, wHHJ'uit meu ecn resultaat 
verkregen heeft", behoort \'olgens den eerst twee-en-twintigjarigen, 
maar reeds door en door critischen KJ<,RN toch ook tot de taak 
van een docent. Behalve HAVP'r en WEBER volgt hij een Goethe
college \'aU GOSUHl', wiens aangename voordracht hij prijst, maar 
andere colleges bezoekt h~i niet, want enkele, die hij gaarne zonde 
bezocht heb hen , zooals die van Bopp , vallen meestal samen met de 
uren van \V EBER. "Het spijt we, - zoo gaat hij voort - dat ik 
doOI' deze omstandigheid met Bopp niet in kennis ben gekomen; 
hier in Berlijn toch houdt men het voor zeer onwelvoegelijk gast
vrienclsehap te smaken van eei1' Professor, bij wien men geen 
jJl'ivaatcollegie (d. i. waarvoor men hetaalt) houdt, tenzij men hij
zondere aanbevelingen mel~hrel1gt." Verder zegt KlmN, dat hij zich 
hoofdzakelijk op het Sanskrit toelegt. "Mijn voornemen - schr~ift 

hij aan DE V mES - om meer gelijkelijk mijn arbeid tusschen de 
studie van het Sanskr. en van de Germ. talen te verdeelen, heb 
ik laten varen, zood ra ik merkte, dat de gelegenheid voor de1.e 
la'ltste studie hier zeer ongunstig is. De GRIMMS lezen niet meer; 
v(OlS") D(ER) HAGEK vertaalt de Nibelungell, zoo goed als iemand 
doen kan, die van ouderdom gehogen op een' stok in de Collegie
kamer komt." De lessen van MASS:MANN worden niet door KERN 

gevolgd, maal' dankzij een introd netie van DE V RlES is hij toch 
lllet dezen geleerde in aanraking gekomen, en bij JAKOB GRIMM, 

aan wien hij eveneens door zijn leermeester was aanbevolen, heeft 
hij op een Zondagavond een bezoek afgelegd, bij welke gelegen
heid hij ook 8<'tn Wn,HELM is voorgesteld. "De indruk, - schrijft 
h~i - diende gal1sehe huishouding en de persoon van J. GRUUl 

in het bijzonder op me gemaakt hebben is zóó, dat ik altijd met 
genoegen zal terugdenken aan den avond, dien ik toen daar door
bracht. Ik werd geheel als oude kennis behandeld, met eene har-

1 
l 
.1 

J 
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telijkheid en ongedwongetlheid, die den vreemdeling zoo verkwikken." 
Ook heeft hij op een theebezoek bij W ETHiR met S'l'EINTHAL kennis 
gemaakt 1). 

Aldus waren zijne eerste indrukken van de geleerde wereld der 
Pruisische hoofdstad ,en zijn verder vcrblijf aldaar heeft daarin 
geen merkbare wijziging gebracht. Op aallfiporillg van Wmmlt gillg 
h\i zich weldra met de onuitgegeven astrologische handschriften 
van Varilhamihira hezig houden, en z~in halve dagen sleet h\1 op 
de Bibliotheek met het afschrijven daarvan, in de hoop ze later, 
na een vooral met het oog op den zeer eorrnpten commentaar 
noodzakelijke, volledige collatie te LondclI en te Oxford, te publi
ceeren. In het hegin van 1857, toen hij reeds uit Duitschlalld 
was tel'Uggekeerd, schreef hij Mil Ift: V Rl ES dienaangaande: "Ik 
wil voorshands maar hopen, dat gunstige oll1standighedeu het me 
zullen vergulmen, de reis naar l~llgelalld te ondernemen, en moet 
me nu tevreden stellen met mijn excerpeel'en voor het Sanskrit
woordenboek van BOTn en BiiH'l'LIXGK, een werk dat ik op her
hardden aandrang van W']WER, in het bewustzijn m~iner zwakke 
krachten ondernomen heb; eerstdaags gaat eene bezending naar 
Petershurg" 2). Dit is het begin van zijne trouwe medewerking 
aan het groote Petersbllrgsehe woorden boek, dat eerst in 1875 
voltooid werd. Behalve zijn onbeschrijfelijk moeilijken arbeid aan 
Varïïhamihira - een arbeid die een zeer diepgaande kennis zoowel 
van het Sanskrit als van de Indische sterrenkunde vereisehte -
ging KERN te Berlijn ijverig voort met zich op de studie der 
Veda's toe te leggen. "De gelegenheid maakt den dief, zegt het 
spreekwoord, - aldus KERN in hetzelfde schrijven aan z~jn leer
meester - geen wonder dat die mij van vergelijkend taalkundige 
Sanskritist gemaakt heeft." Toch bleef hij voortdurend ook het 
Gel'maansch en het .slavisch beoefenen! Met de hulp van iemand, 
die onder MIKWSICH had gestudeerd en met de meeste Slavische 
talen zeer vertrouwd was, bracht hij het nog te Berlijn zijnde zoo 
ver, dat hij alle Oudkerkslavische en Olldboheemsche werken met 
gemak kon lezen, lUaal' van het Litausch had hij zich nog niet 
meer dan de beginselen eigen gemaakt: "heel veel meer - schreef 
bij aan DE VRIES -- behoef en wil ik er ook niet van weten, 
daar die taal niet zoo ouderwetsch is, als bij de eerste kennismaking 
l~jkt, ten minste op verre na niet zoo veel ouds bewaard heeft 
als het Oudsloveel1sch" [do 1. OudkerkslavischJ. Deze uitillg is 

') KERN aan DE VRIES, Berlijn '25 December 1855. 
') KERN aan DE VRIES, Groellloo 19 Januari 1857. 
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merkwaardig wegens llet heldere inzicht,.. dilt hij toen reeds na 
betrekkelijk gerillge studie in het Litausch hl eek te bezitten, want 
bij den YOOl'tgHlIg der wetensclmp is inderdaad heH~stigd, dat deze 
tanl, ondanks haar goed hew[Hlf(le eindklanken en door jongere 

Duitsche geleerden ontdekte reflexen van aloude T ndogel'maallSche 

intonatieversehillen, vooral in de eonj ugatie ver, ju zeer ver, van 
het oorspronkelijk type is afge\\'(·ken. 111 éPll opzieht vergiste hij 
zieh, namelijk in de zekerheid, dat hij niet verder in bet Litausch 
zoude wenschen dool' te dringen: zijn onhegrensde linguistische 
weetgierigheid heeft hem immers in la tel' (lagen meermalen tot 

diepere studie van het Litallsch aangezet. Wat het Gcrmaullsch 
betreft, had OIllstreeks den tijd van zijn vertrek uit Berlijn het 
Angelsaksisch zijn bijzondere bela\lgstellill~ gaande gemankt, ell dat 
zeker niet het minst omdat het hem voor de beoefening Vlln het 
Kederlandsch CYCli ~ewichtjg als het Oudsaksisch scbeell te wezen 1). 

Hi.i heeil zelfs in den loop van het jaar 1857 wel eens Hall het 
schrijven van eene Allgelsaksische grammatica gedacht, maar zijne 
pogingen in de'te richting hehben tot geen resultaat geleid. Hij 
hemerkte spoedig, dat hem de Boodige bouwstoffen tot zulk een 
werk rooralsllOg ontbraken 2). 

Op Kieuwjaar 1857 WHS KERN na een verblijf te Berlijn van 
omstreeks veertien maanden in bet yaderland teruggekeerd, en tot 
het hegin \'an Septcll1 ber hleefhij nu te Grocllloo hij zijne ouders. 
De werkkring van leeraar in een kleine sbld - de toekomst die 

voor eCIl jOlig litterator het meest voor de hand lag - had weinig 
aanlokkelijks voor hem, niet op grond van afkeer tegen de school
bezigheden , lllaar omdat hij h\i de eenmaal gevolgde richting zijner 
stndiën alleen in eene Akademiestad unttig en tot zijn eigen ge
noegen Werk7aalll meende te kunnen zijn. Daarom opperde hij tegen

over Im VRn:s het denkbeeld, of hij niet privaat-docent te Leiden 
in het Sanskrit, het Slavisch, eu de vergelijkende taalstudie zoude 
kunnen worden, maar hij bvijfelde, of er zich wel veel liefhebbers 
voor die vakken zouden opdoen, hetgeen voor hem in zijn toen
malige omstandigheden "een zeel' reëel punt" was. Immers in geen 

geval wilde hij zijne ouders langer tot last Aln: "die goede lieden -
zoo schrijft h~j - helpen mij met alle liefde, maar ik zou juist daarom 
van mijn' kant hun gaarne willen tOOllen, dat ik niet voor niet van 
hun goedheid gebruik heb gemaakt" 3). Van dit privaat-docentschap 

') Alles loc. cit. 
') KEflN aan DE VRIES, Groenl(){) 19 .Juni 1857. 
') KERN aan DE VRIES, Groenloo 19 Januari 1857. 

l 
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is niets gekomen, cn ook overigens brachten de eerstvolgende ander
half jaar hem niet veel anders dan teleurstellingen. 

Vergeefs solliciteerde hij naar het praeceptoraat te Leiden, dat 
YOOI' hem die zoo gaarne in een wetenschappelijke omgeving geplaatst 
zonde zijn, in hooge mate begeerlijk was, en ook een sollicitatie 
Ilaal' Deyenter had geen bevrcdigenden uitslag 1). Een oogellblik 
:;;chijnt hij kans te hehben gehad om tot een llniversiteitsbetrekking 
te Würzhurg' te worden geroepen, maar ook dit lukken de vergezicht 
bleek slechts een ~jdele luchtspiegeling, ecn stad vall Gandhanen 
te zijn 2). Teil slotte verliet hij, wachtensmoede, in September het 
ouderl~ik huis om zich als repetitor cu privaat-docent te Utrecht 
te vestigen, in de hoop zich zoodoende "een onafhankelijk matig 
bestaall te verwerven" cu elken dag eenige uren te kUBBcn afzonderen 
yoor zijne Sanskritstudiën , voor welke - wouls bij zieh uitdrukte -
zijn ijver en liefde toenamell, llaal'lllate meer moeilijkheden en 
tclenrstellingen hem poo,r;den te belemmeren. "Het blijft me -
schr~ift hij aan m Vlm;s, dien h~i nog steeds met "Hooggeleerde 
Heer" toespreekt - een opwekkende tro.ost eelle dallkzegging YOOl' 

Illij Ile gcrillge, Jllaar met zwoegen gemaakte bijdragen te ontvallgeu 
vall mannen als H,O'l'Il en BÜH'l'LlNGK, en de overtuiging, dat ik in 
stilte zooveel ik kan mijll penningske hijdrnag, ruil ik llief met 
het geruisehvolle handgeklap vall dell dag en den glalls een er 
schooIIe Jllaatschappelijke positie" 3). Maal' ook te Utrecht heeft hij 
het ollafhnnkel\ike matige bestaall ,waarvan hij met twijfelende 
hoop gewaagde, niet kunllell vinden. Terloops zij nog vel'llleld, dat 
hij ook als wetensehappelijk antelll' niet voorspoedig was, want tot 
het uitgeven van een reeks vall opstellen, waarill hij gl'ootendeels 
N ederlandsche woorden en taal\"Ol'lllell had behandeld, had zieh 
geen uitgever bereid verklaard 4). Maar ollvermoeid was KERN voort
gegaan zijn kennis in verschillende richtingen uit te breiden, zood at 
hij b. v. in .Juni ·1857, verdiept in ernstige studie vall het Oud
noorsch, aan DE VRIES kon schrijvell, dat hij reeds alle Edda
liederen had doorgelezen 5). 

Eerst in den zomer van 1 t;58, toen hij tot professor in het 
Grieksch aan het Koninklijk Athenaeum te Maastricht werd be
noemd 6), had KERN de maatschappelijke zelfstandigheid bereikt, 

I) KER~ aan DE Vnu:s, Groenloo 2 April en 19 Juni 1857 
') Loc. cit.; vgl. HUIZINGA, p. 14. 
a) KERN aan DE VRIES, Utrecht 15 September 1857 
') KI::RN aan DE VRIES, Groenloo Hl Juni 1857. 
&) Loc. cito 
0) Zie H[J[zINGA, p. 10. 

I 
I 
I 
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waal'llaar hij zoo verlangend had uitgezien, en die hem in stoot 
stelde om eell jaar later met de uitv('ll'koren vriendi 11 vau zijll jeugd, 
}-h:NDRIKA ANKA W IJNVELn'f, in den echt te treden. Maar dit 
huwelijk, dat den l7den Augustus 1859 werd gcslotelI, was niet voor
hese hikt om vau langen duur te wezen. De zeer levellslustige jonge 
\TOU \Y en het dochtertje, dat uit haar verbintenis met Kl.;RN werd geboren, 
volgden elkallder al spoedig in den dood, en toén hij op een Augustus
morgen van 1560 zijne gade, met wie hij op den dag af een jaar ver
eelligd was geweest, te Groenloo llaar het kerkhof had geleid, stond 
hij weer alleen ill zijn jeugdig levell. Waarin zoude KERN, die wel 
met Z~ill verstand een Goddelijk Wereldbestuul' erkende, maar toch 
iu zijn gemoedsleven geheel een lllaIl van déze wereld was, afleiding 
en troost hebhen gevonden dan in onverpoosden arheid P 

Hoewel de betrekking te l\faastrieht voor Klm,N een pi8-alle?' is 
geweest, toeh heeft hij deze met strenge plichtsbetrachting, en, wat 
meel' is, lllet liefde cu opgewektheid vervuld, In de drie hoogste 
klassen gaf h~j ook les in het Nederllmdsch, waUl'\'oor hij zelfs een 
leerboek sHmenstelue, dat sedert herhaaldelijk in nieuwe urukken is 
verschellell, en ook veel later, toen hij hoogleeraar was, heeft hij 
zijlle belangstelling ill het middelbaar en gymnasiaal onderwijs he
houden 1). Hoe weinig hoop had hij in die Maastrichtsehe leCl'aars
jaren, dat hij ooit de heilige SaIilslq-tä, "de koningin der talen", 
aan eene onzer univer"iteiten zonue vertegenwooruigen! Is het te 
verwonderen, dat hij, miskend door een kortzichtige regeering, er 
el'llstig over begou te dellkell om het vaderland, dat hem geen toe
komst hood, te verlaten, el! onder de Britsche v lag, in het verre 
Indië een nieuw leven te beginnen? In Mlllu,t 1861 schrijft hij aall 
DE V Rms, llIet wiell hij lJ II op den voet van eerbiedige gelijkheid 
omgaat: ,,'Vat mijn persoon hetreft, ge(~erde vriend, ik verlang niet 
meer Haar de gelegenheid, m~ine studiën als officieel Leeraar in het 
Sanskrit te kunllen voortzettelI. Mijtle roeping voert mij elders heen, 
lJlaal' wat ik eenmaal voor mij:t..elvell gewellseht heb, gun ik thans 
gaame een' alHler en niet minder hlijde zal ik ",'ezen over de op
richting van hewusten leerstoel, al ontvang ik de mare er van aan 
de boorden van den Ganges of Narmadà." Verder deelt hij DE 

YltIES mede, dat hij voornemens is binnen eene maand voor zijne 
betrekking te' bedallken en zich naar Londen te begeven. "Ik weet, -
zegt hij - dat ik gewaagd spel speel, maar uit vrees eenmaal aan 
het wankelen te raken, wil ik de schepen achter mij verbranden" 2). 

J) V gl. HCIZtNGA, p. 10 sq. 
') KEIIN aan Df: VRIES, Maastricht 12 Maart 1861. 

J 
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Waarom hij aan zijn voornemen om ontslag te vragen nog geen 
gevolg heeft gegeven, is mij niet bekend, maal' wel weten wij, dat 
hij de zomel'vacantie van 1861 te Londen heeft doorgebracht met 
de collatie van Varahamihira's B!'hat-Salühita en het gedeeltelijk af
schr~iven van den uitstekenden commentaar op dat werk door Bha~
totpahl. Gedurende dit verblijf te Londen werd hcm dool' invloed
rijke personen het vooruitzicht geopend op eene betrekking voor 
vergelijkende taalstudie in Britsch-Indië; zoodra er eene vacature of 
nieu wc plaats beschik haar was, zoude hij daarvoor in aanmerking 
komen 1). Uit dezen tijd dateert KERN'S bewondering voor het Engel
sche volk, die hij eer5t jaren later, verontwaardigd over de imperi
alistische politiek der Jingo's en de wandaden der Engelschen in 
Zuid-Afrika, heeft verloren. In October 1 S6] schreef hij, uit Engeland 
ter.uggekeerd, aan DE VRIES de volgende merhvaardige ontboezeming: 
"Een en kei woord over Engeland, want ik kali lliet aan dat land 
denken, zonder dat mijn hart gloeit van bewondering en liefde voor 
dat erg belasterde, en toch zoo edele volk. Het deed me pijnl~ik 

aan, toen ik de krijtbergen zag verdwijnen, want ik gevoelde m~i 
te Londcn zoo recht op mijn gemak, Alles is daar zoo flink, zoo 
degelijk, zoo grootsch; niets is nietig of bekrompen. Ik schaam me 
hllif en half, dat ik het bekennen moet, maar· het werd me benauwd 
om het hart, toen ik in Rotterdam aan wal stapte. Zoo ik niet 
gewet~n had, dat ik door mij thans in Engeland te vestigen iu 
onmin met mij Ile Ouders zou gernakt zij 11, ik was zonder Ik'trzelen 
el' gebleven in afwachting 'van eene betrekking in Indië" 2). 

In den laatsten tijd had KEltN zich, als ontspanning vall moei
lijker arbeid, met eene vertaling van Ka:lidüsa's meesterwerk Çakull
tala bezig gehouden, en hoewel deze het jaartal 1862 op den titel 
draagt, zag zij reeds, voorzien van een uitnemelld-oriënteerende in
leiding, tegen het einde van 1861 het licht 3). Zij was, als blijk 
van vriendschap en erkentelijkheid aan de hoogleeraren RlJTGlutS en 
DE Vun:s ópgedragen: "houd me in dit bijzonder geval - schrijft 
KERN den zesden December aan m: VltIES - den voorrang Han 
RUTGERS toegekend ten goede" 4). Deze publicatie kwam voor de 
Leidsclle faculteit der letteren op een uiterst geschikt oogen blik, 
want al meer en meer was daar, door den invloed der zooeven 
genoemde geleerden, het besef dool'gedrongen, dat het Sanskrit en 
de vergel~ikende taalstudie een eervolle en belangrijke plaats in het 

') KERN aan DE VRIES, Maastricht 15 October H;61. 
") Loc. eit. Vgl. Verspreide Geschriften I, p. 22. 70. SO. 
') KERN aan DE VRIES, Mll.&stricht 6 December 1861. 
') Loc. cit, 

.. 
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Hooger Onderwij,,; behoorden in te nemen, en dat de geniale jonge 
Kmls de eellige was, die voor een zoodanigen leerstoel ill aanmer
king mocht komen. DE VRIES lIalll gretig de gelegenheid te baat 
om naar aanleiding van KlmN's ('aknutalü in den ,. KOllst- en Let
terbode" een welsprekend betoog ,'oor de oprichting van een Suns
hit-professoraat te houden 1), en tegelijkertijd deden hij en RUl'GERS 

al het mogelijke om de curatoren tot het nanvrngeu van zulk een 
hoogleeraul'schap voor KERN te bewegen. Er waren trouwens ook 
andere teekenen , die el' op wezen, dat voor den veelbeproefden 
jongen geleerde een periode van "ool;spoed begon nan te breken. 
Den 2 (isten December ontving KERN, door de tusschenkomst van 
\y EllEl~; cene uitnoodiging VHU MONIER \V Il.T.IAl\IS om hem te OxfOl'd 
tegen een geövenredigde bezoldiging in de bewerking van een Sanskrit
:Engelseh woordenboek heblllpznam te zijn 2), eu op Oudejaarsdag 
,,-erd hem in een brief van LAND, oen secretnris van het Hijhel
gellootschap , op yrij gunstige voorwaarden eene wetenschappel~ike 
zendillg naar Bali aangeboden "). Op het voorstel van MONIEH 'VlI.
L1A~I~ had hij echter al toestemmend geantwoord 4), 7.00dat zijn on
kreukhare mUl wgezetheid hem niet \'eroorloofde aan de reis naar 
Bali te denken: "al vielelI er schatten gouds meê te verdienen, 
-- ~chri.ift hij aan ()"E VRIES - ik heb mijn woord gegeven, en 
daaI'b~i hlijft het" 5). N icttemill is door omstalldigheden ,waal'Over 
slechts ol1yollûdige gegevens tot onze beschikking staan, van die 
medewerking met Mo~uIt \VII.LIAl\IS toch niets gekomen 6). Onder
wijl wisten DE YRU;S en RI"l'GERS te hewerken, dat de Leidsehe 
eumtoren \"001' de zaak vall het Sanskrit gewonnen werden en aan 
Kr:u" door bemiddeling van den heer 8ANDBmw te Maastricht het 
toekomstige hoogleeraarschap in die taal aanhoden 7). Dit gaf nog 
wel-is-waar geen zekerheid, dat KERN reeds in de eerste maanden, 
of ,.;elfs jaren, tot den bedoelden zetel zoude geroepen worden, maar 
maakte het toch zeer waarschijnlijk, dat het er vroeger of later toe 
zoude komelI. 'l'oen KI<:RN "de vereerende aanbieding" pas hRd ont
vangen, was hij opgetogell van bl\idschap, hoewel eenigszins be
schaamd over hetgeen hij zijn "stijfhoofdigheid" en "kleingeloovig
heid" noemt, maar hij kon zich toch daarmede troosten, dat hij 

') Algemeene Konst- en Letterhode 1i'\lil, p. 411 sqq. ,in het büzonder p. 413 sq.). 
') KER:-> aan IJE VRIES, Groenlo() 27 December HIla. 
') J<:ERX aan 1Jf. VRIES, Maastricht 31 Decemher 1861. 
') Zie den brief van 27 December . 
• ) Zie den brief van 31 December. 
6) KEI\N'~ brieven aan IJE VRIES, Maastricht 17 Januari, 3 Februari, en 28 ]'ebruari 1862. 
') KEU:-> aan HE VRIES, !Iaastricht 13 ]'ebruari 1862. 

-.. _-_. __ ._. __ ._--_._-_.~~-~------,..., .. 
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"zelfs bij zijn oPzet om naar Engeland te gaan nooit iets anders 
beoogd" had "da1l het belang der wetenschap" 1). "U te danken 
- zoo schrijft hij aan m: VRIES - voor hetgeen Gij voor de weten
schap en voor mij gedaan hebt, alleen in een brief, lijkt mij te 
1Iietig en onbeduidend. Ik zou een nietswaardige wezen, indien mijn 
geheeJe volgend leven en werken 1Iiet ééne daad van daukhaarheid 
jegens U was . .Moge eenmaal de dag komen, dat Gij, Rr'l'Glws en 
ik trotsch mogen zijn op hetgeen Nederland voor de Sanskrlta ge
daan zal hebben, en moge het mij dan ook vergund zijn op U 
beide te wijzen als de mannen, waaraan wetenschap en natie dat 
alles verschuldigd zijn" 2). Wij allen weten, hoe trouw KlmN zijn 
woord heeft gestand gedaan, hoe schitterend zijn verwachtingen tot 
waarheid z~in geworden. 

De Hooge Regeering kon echter blijkbaar nog niet besluiten om 
tot de benoeming van KERN over te gaan, en na eenige maanden 
van pijnlijk wachten, vond hij het toch maar het beste om, na 
eervol ontslag uit zijn betrekking te hebben gevraagd 3), zich in 
den zomer van 1802 naar Londen te begeven 4), waal' hij ook in 
het voorjaar zijn vacantie had doorgebracht 5). Omtrent zijn yerblijf 
te Londen van Augustus 18ö2 tot April 1863 zijn weinig berichten 
tot ons gekomen, maar toch wetell w~j, dat hij geregeld in de 
bibliotheek van de Indian Office astrologische handsehriftell afschreef, 
en ook dat hij met de voornaamste Indologen - met GOLllSTtCKER" 

MAX MtLI,Elt, Bi'HI,lm - in vertrouwelijke aanraking kwam 6). 

Niet láng behoefde KERN op een betrekking in Britsch-Indië te 
wachten, want reeds in het vroege voorjaar van 1803 werd hij 
benoemd tot Allglo-Sanskrit Professor aan het Brahmana College 
en Queen 's College te Bellares, en na een oponthoud van eenige 
dagen bij zijne ouders te Groenloo aanvaardde hij de reis naar het 
verre, door een stralenkrans vall r<)fJwlltiek omgeven Jam budvïpa. 
Zijn vader zou hij op am-de niet meel' terugvinden, en toen hij 
enkele maanden na zijn aankomst in Indië het doodsbericht ontving, 
was hij "bitter bedroefd", en dat nog te meer omdat hij hem 
verloren had, eer hij hem had kunnen verblijden met de mede
deeling dat het hem naar wensch ging 7). 

1) Loc. cito 
') Loc. cito . 
') KERK aan IJE VltlES, Malistricht 25 }lei 1862. 
') KERN aan DE VRIES, llaastricht 31 ·Juli 1862. 
') KERN aan DE VRIES, Maastricht 6 Mci 1862. 
G) HUIZING A , p. 16 sq. 
') KERN aan DE VRIES, Benares 26 Maart IB6!. 
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Aanvankelijk waren KgRN'S indrukken van de Hindoe's alles 
behalve gunstig. Evenals zoo vcle anderen, die voor de eerste maal 
een lalld betreden, waarvan zU hooge verwachtingen hebben ge
koesterd, werd hij door het aanschouwen der uiterlijke werkelijk
heid niet \yeinig teleurgesteld. Hij zag iu de eerste maandell alleelI 
de oppervlakte, omdat zij n geestelijk oog, hoe scherp ook, toen 
nog niet geoefend was om ln de diepte der vreemde volksûel door 
te dringen. De ingeboren hoffelijkheid van deu Illdiër vertoonde 
zich aan hem nog als slaafschheid, de van vele geslachten her 
overgeleverde, maar oncritische, Sanskrit~geleerdheid der Brahmanen 
boezemde hem nog niets dan "onbepaalde verachting" in 1). Maal' 
geleidelijk heeft h\j in de Indiërs van het heden hetzelfde volk 
leeren herkennen, dat hem reeds zoo lang door de studie van het 
Mahabhürata cn het HallläyaJ:la, de .M~echakatikä en de Qakuntalu 
zoo dierbaar was geworden 2). 'roch is hij altijd te zeer een kind 
der eellzijdige Enropeesche verlichting gebleven om zich ooit geheel 
in de geconcentreerde vroomheid van den oosterling te kunnen 
verplaatsen, of zelfs den mystiek-rt;eelcn achtergroud van diens 
religieuze nandoeniugen door een eorrespondeerende emotie te be
seft(m. Ook later nog is b.v. de heiligheid van Benares voor hem 
slechts een kinderat:htige en ougerij lilde volksWHlIll li), en in de leer 
der zielsverhuizing ontwaart hij ook dan geen sprank van het 
Goddelijk-verhevene, maar in zijn oogen is zi.i niet meer dan "een 
holwel'k van het Hinduisme", waartegen de eerste aanval der 
BVHngeliepredikillg moet. gericht zijn en dat liefst zoo spoedig 
mogel\ik moet bezwijken 4). Voor de edelsten en geniaalsteu uit 
ons geslacht zijn Cl' somtijds omperkte domeinen van het menschelijk 
gemoed, waarin zij geen blik vermogell te slaan, maar die zonder 
moeite toegankelijk zijn voor de arlllen van geest. 

KERN vond zijn betrekking - te Benares aangenaam en gemak
kelijk, en de talrijke vrije uren, die hem eIken dag, na zijn ambts
bezigheden in den ochtelld, voor eigen studie overbleven, verdeelde 
hij hoofdzakelijk tusschcn de drukproeven der zoo lang reeds door 
hem voorbereide uitgave der Brhat-Salhhitä, die bezig was in de 
"Bibliotheca Indien" te verschijnen, en het aanleeren van de meest 
ver~chillende talen. ln deze periode begon KERN, wien het Semi
tisch tot nog toe vreemd was gebleven, met het Hebreeuwsch en 
het Arabisch, en werd hij geboeid dool' de punten van overeen-

') Loc. cito 
.) V gl. o.a. VerRpreide Geschriften II, p. 167 sqq. en 213. 
0) Verspreüle Geschriften I, p. 54 sq. 
4) VerRpreide Gt'~chriftell I, p. 70. 
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stemming, die hij daarin met het Indogermaansch ontdekte 1). Meer 
nog legde hij zich toe op de studie van het Dravidisch, dat hem 
met de Oeral-Altaïschc talen verwant scheen te zijn 2). Ook gaf hij 
eel1ige aandacht aun het Chineeseh, dat hem echter spoedig ver
veelde, omdat hem uit het schrift van deze taal geen levende 
klanken tegemoet klOllken 3). Het verst schijnt hij te Benares, "dank 
zij een voortreffelijke grammatica" 4), met het Hongaarsch te zijn 
gekomen, dat hij later althans gemakkelijk heeft kunnen lezen, 
maar met het Baskisch kon hij minder goed opschieten, daar hem 
geen behoorlijke hulpmiddelen ten dienste stonden 5). 

Hoe goed dit rustige en bespiegelende studielevel1 hem ook beviel, 
heeft KEltN, die voor de Anglo-Indisehe maatschappij slechts ge
ringe sym pathie gevoelde G), toch wel niet geaarzeld, om toen hij 
in het voorjaar van I s(i5 als hoogleeraar in het Sanskrit te Leiden 
beroepen werd, dit ambt met blijdschap te aanvaarden. Den vijfdell 
April schrijft hij aau m~ VRl1<:s: "Ik ben uitermate verheugd in 
het vooruitzicht zoo spoedig wet-r in Nederland te zullen zij n. Of
schoon nauwelijks twee jaar afwezig geweest, smacht ik letterlijk 
lIaar het zindelijke land en de verstandige mel1SChell" 7). Toch is 
het hem zeker ook wel. aan het hart gegaan van Indië en zijn 
werkkring te moeten scheiden 8). 

Den achttiendelI October 18 G 5 hield KlmN te Leiden zijne intree
rede over "Het aandeel van Indië in de geschiedenis der beschaving 
en deen) invloed der studie van het SauskI'it op de taalwetenschap", 
een treffende en belangwekkende redevoering, die ook n u nog, lIa 
zóóveel jaren, bij het lezen bezielend werkt, al wordt zij door 
Kl<:RN'S rectorale oratie over "Begin en voortgang der Oostersche 
studien in Europa" van 8 .Februari 1880 in eellvoudige schoonheid 
en breedheid van visie misschien nog overtroffen. 

Met zijn hoogleeraarschap te Leiden begint voor KERN een nieuw 
tijdperk van hard werken, maal' ook van frissehen levenslust. Het 
oude Ieed is voorbij, en een gewichtige taak roept hem! Het 
schoone lot om hem in dat nieuwe leven en bij de vervulling dier 
taak met trouwe zorgen en begrijpende sympathie ter zijde te staan 
viel ten deel aan ANNETTE MARIE 'llH}~RÈSI~ MoïsE DE CHAT1<~LEVX, 

') KERN aan DE VRIES, Benares 26 Maart 1864. 
') KERN aim DE VRIES, Benares 26 Maart en 14 April 1864. 
') KERN aan DE VRIES, Benares 5 April 1865. 
') Loc. cito De bedoelde spraakkunst is ongetwijfeld die van Ried!. 
') Loc. cito Hij bestudeerde het Baskisch nit een Fransche bewerking van Larramenui. 
") KERN aan DE VRIES, Benares 14 .Juli 1864. 
') KERN aan DE VRiES, Benares 5 April 1865. 
8) HUIZIlwA, p. 25. 
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eene betachterkleindochtcr van den overste CLAum; FRANÇOIS Moïsl<: 
dit DE NnARRE DE CHATEJ.lWX, die in Franschell dienst voor de 
vrijheid van Amerika had gestreden 1). Den eersten Mei lSGG werd 
te .Maastricht het huwel\ik gesloten, eu eell halve eeuw zijn KERN 

en zijn gade in zeldzame harmonie vereelligd geweest. Ook hebben 
zij het voorrecht gehad, alle kinderen, die uit hun echt geboren 
zij ll, te mogen behouden. 

Zijne plichten als akademisch docent heeft KER~ met dezelfde 
strenge uau wgezetheid waargellomen, die hem in alle omstandig
heden \'all ziju leven heeft gekenmerkt, en ook als hij aan de 
nieuwelillgen de eerste beginselen vall het Sallskrit had in te prenten, 
deed hij dat met rustige opgewektheid en bijua ollverstoorbaar 
geduld. In de school del' oude Illdiërs had hij, die van nature 
eer onged nldig was, (,'Cn zoo goed als volmaakte zelfbeheersching 
bereikt. Daardoor, en ook door zijn ontzagl~ike geleerdheid, die 
zijn leerlingen, hoewel nog 011 wetend en oneritisch, toch bij iutuïtie 
beseftelI , boezemde h~i hun alleu den diepsten eerbied in, een 
eerbied die meer lIog dan de kennis, die zij aan KERN te danken 
hadden, een kostbare en blijvende winst \'001' hun gansche leven 
is geweest. Een groot eB goed man gekeIld te hebben is meel' 
waard dan vel'mecrderilw \'an wetenschal) en uithreidü}O' van ge-o b ~ 

zichtskring. Toch was KERN niet in de eerste plaats een opvoeder 
en onderw~jzer; daarvoor stond hij te vér van zijn leerlingen, te 
hoog b6ven hen. Maar het sprekende bew~is, dat hij ook als leer
meester groot is geweest, zijn de voortreffelijke jongeren - zoo wel 
Indische philologen als onderzoekers op Indogennaansch eu Indo
nesisch gebied -, die door zijn voorbeeld getrokken, door zijn 
geest geleid, door zijn woord bezield zijn gew·orden. EIken leerling, 
die ijver eu aanleg toonde, wist hij de richting te wijzen, waarin 
deze met vrucht werkzaam zou kuunen zijn: den een was hij een 
leidsman in de taal- en oudheidkunde van Voor-Indië of de wellicht 
nog moeilijker studie van het Avesta , een ander leerde hij den 
weg in de eindelooze talen wereld van onzen Archipel en de Stille 
Zuidzee, een derde spoorde hij aan tot vlijtige beoefening vun het 
Litausch en het Slavisch, en zelfs voor hen, die neiging open
baarden om zich op ander tenein te begeven dan de vele gebieden 
die hij zelf beheerschte, had hij steeds een woord van aanmoedi
ging en opwekking. Als men ooit van een hoogleeraar kan getuigen, 
dat hij een school heeft gesticht, dan is dit van KERN 2). 

') Zie de "Genealogische bijlage" sub C (Het geslacht MoïsE DE CIfATELEUX). 

') Vg!. HUIZING", p. 27, en vooral BOER, Eigen Haard 1917, p. 489 sq. 
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Bedenkcn wij, dat hij zich van zijne jcugd af aan yoortdurend 
met geleerde onderzoàingell had bezig gehoudcll en dat hij dc 
vak ken, die hij te doeeereu had, reeds .Iaug voor zij nbcnocming 
door en door kende, dan spreekt het vanzelf, dat het akudel11is(~h 

onderwijs slechts een bett'ckkelijk klein deel van zijll werkkracht 
eischte, cn dat hij van de gelegenheid tot wctenschappelijkc pl'O

duet.ie, die zijn ambt hem bood, rijkelijk gebruik wist te maken. 
Was nog tijdens zijn vcrblijf te Benares zijn uitgave del' Hrhat
Satilhitä vcrschenen , cn kelc jaren later gaf hij vau dit belangrijke, 
ecrst door zijn sehcrpzinlligheid CII ijvcr verstaanbaar geworden 
werk een Engelschc vertaling in het. ".Joul'llal of thc Royal Asiatic 
Socicty", terwijl hij de Yogayätra, een Hlldcr geschrift vau Ynrä
hamihira, iu \r EBI~R 's "Indische Stlldieu" lllet een Duitsche vertalillg 
in het licht gaf. Ook een astronomisch werk vall dell vermaarden 

AryabllHtn, wiells dellkhceldell in mellig opzicht sterk afwijkelI VHn 

de in zijn tijd iJl lndié algemeen geldende, werd door' KmtN uit
gegeven. Deze Leidsehe puhlicatie mn 1 S 74 was \'all te grooter 
gewicht, omdat men de huudschl'iftell vall het bedoelde werk voor 
verloren had geholldcn, en voor Nederland had zij nog een bijzon
dere beteekellis, daal' het de eerste maal '\"aS dat ecu Indisch hoek 
in DevanägarI teIl (mzent verscheell 1). In hooge mate verdienstelijk 
umakte K~~RN zich ook op het aun voetangels en klemmen zoo 
ovelT~jke terrein del' Indische chronologie, maar de beperkte tijd 
gedoogt hedeu niet daarover uit te weiden, cvenmin als over zooveel 
andere hoogst belangl'\ike resultaten van KERN'S veelzijdige Indo
logische werkzaamheid. Al het niemve in het licht te stellen, dat 
door KEltN gevonden is, zoude een boekdeel vel'eischell! 

Beperking ten opzichte van allerlei andere geschriften is vooral 
daarom noodzakelijk, omdat in elk geval vermeld .moet worden, 
hoeveel de keuuis van het BuddhisIlle aan KERN te danken heeft. 
In 1872 had hij aan den uitgever A.· C. KR{jsEMA~, half met 
tegenzin, de belofte gedaall om voor de serie "De voornaamste 
godsdiensten" een boek over de leer der Bauddha's te schrijven 2), 
en na een tiental jaren van minutieuze studie en diep nadenken 
verscheen het eerste deel der "Geschiedenis van het Buddhisme 
in Indië", dat reeds in 1884 dool' het tweede gevolgd werd. Dit 
omvangrijke werk, dat in overeenstemming met de oude Bud
dhistische formule van het Triratna in drieën verdeeld is, geeft eerst 
de legendaire levensbeschrijving van den Buddha, daama. eene . 

') Vgl. over KER1'l'S uitgaven van Indische astronomen HUIZINGA, p. 28 sq. 
I) Vgl. HUIZINGA, p. 32 sq. 
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omstandige uiteenzetting van den Dharma of de u>er, ten slotte 
de geschiedenis yall de Kerk, den Sailgha. 111 al zijn onderdeelen 
vertoont het de soberheid en helderheid, waardoor KERN zich 
steeds onderscheidde, en dool' den ontzagwekkenden rijkdom van 
volstrekt betrouwbare en voortreffelijk geordende feiten, die er in 
zij n samengebracht, zal het b\i alle wisselingen van tijd en t~idgeest 
zijn waarde behonden. Geen wonder, dat kundige en eritische 
mannen onmiddellijk na het verschijnen van het eerste deel aan 
het werk togen om het in het Frallsch en het D uitsch te vertalCll J 

Toch was er in KERN'S beschollwillgsw~ize, zoo wel ,-an het leven 
vau den Buddha als van de geschiedenis zijner Kerk, lliet weinig 
dat tot tegenspraak moest uitlokken. Voor KERN immers was de 
Bnddha, zooals de legenden hem doen kennen, geen in <Jell nevel 
der overlevering vervaagde en vervorlllde historische gestalte, lllaar 
een mythische, nog door de schrijvers der heilige boeken als sym
hooI gevoelde yoorstelling der zon, en zijn leven geen mengsel van 
waarheid en verdichting, lUHal' een zinnebeeldig verhaal van den 
kringloop, dien deze in een jaar beschrijft. Ook veel in de traditio
neele ge8chiedenis van den Sailgha werd door KERN astmal-mytho
logisch, of heter nog, astraal-symbolisch verklaard. Wie ziet niet 
het verschil tusschen deze op exacte astronomische gegevens berustende 
opvattingen en de hypothese van SENART, volgehs wien de legende 
yan den Buddha een yall oudsher samenhangend complex vtln 
verflauwde zonnemythen zou zijn, waarvan mell zich sinds eeuwen 
de oorspronkelijke natuurbeteekenis niet meer bewust was? 1) Som
mige tegenstanders van KERN hebben zijne denkbeelden niettemin 
lllet die van den Franschen geleerde verward, hetgeen aan de 
discussie van het onderwerp zeker schade heeft gedaan, maar ook 
al houden wij. de denkbeelden van KERN en die van SENART nauw
lettend uiteen, de meesten onzer zullen thans KERN'S vernuftige 
en met bewonderenswaardige geleerdheid gesteunde astraal-sym
bolische verklaringen niet meer, of niet meer in hun geheel, kunnen 
aanvaarden. En velen van ons jongeren, voor wie immers diepte 
en innigheid van godsdienstige aandoening grooter waarde hebhelI 
dan logica van dogmatiek, zullen meer sympathie gevoelen voor 
het Buddhisme, hoe weinig oorspronkelijk in zijn gedachten, hoe 
zwak in zijn leerstellingen het ook wezen moge, dan onze groote 

') Zooals vanzelf spreekt, erkenden KERN en SERART beiden, da.t de secte der Bäuddha's 
een Rtichter moet llebhen g-ehad, ook al meend~n zij, dat men dien historischen persoon 
niet uit de volgens hen zoo goed als geheel mythische overlevering kan leereu kennen. 
KEIt~ is nog minder geneigd dan SE~ART om in de Buddha.legende sporen van historische 
herinnering te willen terugvinden. 
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meester, wielIs leven voor een belallgrijk deel iu eell zeel' rationa
listische periode is gevallell 1). 

Wij hebben reeds gelegenheid gehad om KERN's buitengewone 
zelfbeheerschi.ng ter sprake te brengen, toen wij een beeld van hellJ 
a Is akademisch leenw I' trachtten te schetselI. Een treffend voorbeeld 
van deze eigenschap is de wijze, waarop hij twaalf jaren na de 
voltooiing van bovengenoemd "tandaard werk zich in het "Manual 
of IndiulI Buddhism", dat hij voor den "Grundriss der Indo-Arischell 
Philologie" bewerkte, zi(~h van toespelingen op astrale sYlllboliek 
wist te onthouden, hoewel zijne meellingen op dit punt sedert 1 SS4 
zeker niet noemenswaard veranderd waren. Hij maakt, aleer hij ill 
ájn "Mallual" tot het verhaal van Bllddhn's leven overgaat, de 
aigelllcene opmerkingen, dat de geschiedenis van Buddha, ons bekelld 
uit de canonieke geschriften, zoo wonderhaarl\ik is, dat ieder, die 
buiten het Rllddhi:;,me staat, in Illeerder of minder mate de histo
l'isl'he waarheid ervan verwCl'pt, en dat enkele der ollgeloovigell zelfs 
2<l() ver zijn gegaan om ill die geschiedenis "the remonldillg of all 
llllciellt myth" te zien, terw~jl anderen het voor mogelijk houden 
den historischeu kern van die geschiedenis te vinden door haar vaIl 
de miraculeuze en mythische elementen te ontdoen 2). Niemand kan 
uit de7c verslag-gevende woorden opmaken, dat hijzelf een dier 
enkelen is, die inden Buddha der overlevering een mythe hebbell 
lIIeenen te ontdekken! Van deze uitnemende handleiding voor de 
studie van het Indische Buddhisme is In 1 n 13 een Japansche ver
taling verscheneu. 

Man,!' KEHN heeft voor de kermis van het Buddhisme nog veel 
meer gedaall. In 1884 gaf h\i in de "Sacred Hooks of the East" 
ce ne vertaling vall den Saddhal'ma-Plll~~arïka, "den Lotus van de 
Ware Leer", een -- zooals KERN zich uitdrukt - onontwikkeld 
mysteriespel 3), bestaande uit een reeks van stichtelijke gesprekken 
eH tooverachtige tafereel en , alles tot verheerlijking van den Buddha, 
en in 1912 heeft h\i als rustend hoogleeraar , samen met Prof. 
HllNYTU N AN.JIO, dit uiterst heilige hoek in de "Bihliotheca Buddhica" 
uitgegeven. Reeds in 1891 had h\i een uitgave van de schoone 
.Tätnkamälä, een. parel der Buddhistische Sallskrit-Iitteratuur, in de 
"Harvard Oriental Series" het licht doen zien. KERN heeft lIog in 
den laatsten ttid van zijll leven de drukproeven eener tweede editie 
van dit Mahilyanistische Jiltaka-hock kunnen Ilakijken 4), dat in-

I) V gl. liet oordeel van AUGUSTE BARTIl , Oeuvres recneillieR I, p. :J31 sq'", ~1l vun 
HUiZINGA in het Augustns-nummer van nde Gids" 1917. 

') Manual of Indian Bllddhism, p. 12. 
") SBE XXI, p. IX. 
') Mededeeling van Prof. CUhND. 

Jaarboek 1917. 
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tllsseheJl door SrgYEB'S Engelsche vertaling III ruimen kring hekend 
was ge\Yonltm, 

Dat de studie \'au Hillduïsmc en BuddhislllC hem ook tot die 

vau Achter-JndW heeft geleid, en dat hij zich ook op dit gebied 
vel'Clien4elijk heeft gemankt, wil ik slechts even aanstippelI. Yall 

zij IJ I ranistisehl' werkzaamheid kali hier eveneens maar met eel! 
enkel ,,·o,lrd gewag worden gemaakt, hetgeen te meer geoorloofd 
is, da:l!" wi.i YHII zeer benlegdc zijde verwachten zijn beteekeni:'1 als 
k eJlIl el' nUl het A \'estn en het oude hall ill het licht gesteld ü' 

zullen ziCH, 111 zijn procfsehrift had hij reeds blijk gegevell \'aIl 
grondige kellliis der Achaemellidisehe inslTipties , en Inter zijll heil! 
ook de heilige boeken del' Parsi's eYCll "ertrouwd geworden als de 
V eda en het 1'ripi~aka, ::\' og k UUllell W ij 7.~in verhandeling "Over 
het woord Zamthnstra en den mythischen persoon van dien naam", 
die hij in de Akademievergaderiug van ~ April 1867 heeft voor
gedragen, Biet zouder bewolldering lezen, zelfs al is zijn astraal
mythologische verklal'illgswi.i7.C ook in dit geval voor ons niet 
aanllelllel\ik. 

X aast het llldiseh cu het Iraanscll neemt onder de vele gebiedelI , 
waarop KEHN zieh als onderzoeker heeft bewogeü en die hij als 
meester heeft heheel'seht, ook het Oud-Germaallseh een helangrijke 
plaats iu. ::\' iet alleen heeft h~i in zij n vall 18 6~) dateerend , baan
brekend hoek "Die Glossen in der Lex Saliea nnd die Spraclle 
der salischelI Franken" een werk geleverd, dat nog steeds door de 
heoefenaars del" ollde Dnitsehe dialectelI CII de kenners van het 
Germaansehe recht in talrijke gc\'ullen als onmisbare vraagbaak 
wordt geraadpleegd, lIlaar daarnevens heeft hij gedurende een reeks 
VHlI decenlliën in Germanistische, h()ofdzakel~ik Nederlandsehe, tijd
schriften kleinere grallunatische en etymologische opstellen gepuhli
eeenl, waarvan Biet weinige als voorbeelden van strenge methode 
mogen gelden, Z~in linguistische helderziendheid deed hem ongekende 
vergez;iehtell olltwnrell, zijn scherpzinnig vernuft wees hem den weg, 
zijn uitnemend gezond verstand, dat hij, eveJlals zijn opgewektheid, 
van z~in moeder sch~int gëerfd te hebben, behoedde hem voor al 
te avontuurlijke gissingen. Zijn gezond verstalId was het ook, dat 
hem van de eenz\idige en ziellooze leer del' neogrammatici zoo 
afkeerig maakte, Br is reeds door eell onzer medeleden met nadruk 
op gewezen, dat K}~RN te goed wist, "hoc talloos de factoren ziju, 
die de ontwikkeling der taal bepalen. om het geheele taalleven in 
klallkwettell CII analogie op te lossen" 1), Wij mogen hieraan toe-

') BOEIl, Eigen Haard 1(117, p, 4!,û, 
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voegell, dat KmtN tc veel van de talen der ,yc1:eld doOl' eigell studie 
had lec)'clI kennen om dp ijdellieid van eeu lee)', die slechts op 
é\~ll taalstalIl gegrond was, niet te doorzielI. Liever dan zich ill 
methodologische spitsvondigheden tc verdiepeu, leerde hij er af en 
to<~ een moeilijke taal hij, zooals hij zieh b.v., nog op ollgeveer 
zestigjal'igen leeftijd, billllell weinige lIIaallllell in het Olld-Icr:,;eh 
philologiseh heeft illgewerkt! 

De zelfstandige bescholl wingswijze mll taal re]'sehijll~e1ell, die heil I 
ollder de Illdogermallisten van zi.in tijd een eigenaardige plaats 
verzekert, is hem ollgetwijfeld ill Ilid geringe lllllte te stade ge
kOlllell bij het ontgiullell del' A Ilstrollesisehe taal wetenschap. lIet 
Olld-.Javaallsch was de poort, waardoor hij dell \\eeldcrigen lusthof 
dier tnlell is bir1llellgetreden. 'l'en gevolge vall een wellk, hem 
door VAN DlW TUVK bij diens vertrek uit Holland ill lSG8 gegeH~n, 
dat het zoo wenschelijk Z~H1 zij 11 , indien een SallSkritist eens de 
studie \'ilII het Ond-.Javannseh ter hand wilde nemen, was KER!\ 
spoedig daarna aan het werk gegaHu O!ll zich de daartoe YCl'ciscllte 
kellnis van de InoderIle taal eigen te maken, bij welke voorhereidellde 
studie de bekende ,Javanist TACO HOOUDA hellJ met zijn hulp ter 
zijde stond 1), Reeds in het volgeIlde jaar gaf KERN hlijk vall z~ine 

ontwaakte belallgstelling door een ,. Bijdrage ter verklarillg van 
eenige uitdrukkingen in de \Yayang-verhalel1 Palasam en PH 1.1 <Ju ", 
en door een voortreffelijke studie, getiteld ".Jan\ en het Goudeiland 
volgens de oudste berichten", waarbij zich iu 1871 een artikel 
over "De(n) naamsoorsprong van Java" waal'dig aaw'lloot. Deze drie 
opstellen verschenen in de "B~idragen tot de rraal-, Land- ell 
Volkenkunde van Nederlandseh-Indië", waarvan h~i sedert, en lliet 
het minst ná zijn aftreden als hoogleeraar , altij(1 eell trouw rnede
werker is geweest 2). Jn 1870 gaf hij ill de "Rijdragen" Zijll 
eerstelingen van het Olld-Javaanseh, en een jaar later was hij reeds 
zóó ver in de kennis van deze taal gevorderd, dat hij met zijn 
"Kawi-Studiëll" voor den dag kon komen, onder welken titel hij 
twee zangen van den Arjuna- Wil\,aha. in tekst en vertaling, met 
aanteekellingen en inleiding, bet licht deed ziel!. Van déze puhli
catie dagteekent de wetenschappel\ike studie vun het Kuwi, dat 
werkelijk een oudere vorlll van het .Javaansell bleek te zijl] eu nu 
voortaan door niemand meel' voor een kunsttaal mocht worden 
gehouden 3). Waartoe zoude het dienen een dorre opsomming. te 

') HUlWWA, p. 41 sq .. 
') Vgl. over KEIlN'S werkzaamheid als lid van het l(oninkl\ik lmtituut SN(JUCn 

HURGROlm:'s artikel "J, H. C. KER!\" (Bijdragen H117). 
S) V gl. Hmz!!\(;,\, p. 42, 
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geH'1l \'all al \Yat IÜ:H~ s(~dert voor de kCllllis \'IUI het Olld-.lavlIlIllseh 
heeft gedaall, i!,oowel dool' het uitgeVl'1l l'1l \'erklarell vall tt~kstell 

als dool' ~ralllll\atischc oudel'wekillgell ~ Slechts het belangrijkste werk 
op dit gehied, dat h\i nog als hoogleeraal' heeft voltooid., IllOge 

hiel' e\'en grnoemo worden, namelijk z\ine aan de nagedachtenis 
\'all KAIlEL Fln:m:rm~ HOLL]': w~w~ide, in 1900 verschenell uitgave 
\all het Olld-Javaansehe R:Înl!ÎyaJ.1a, 

:\u hij eenmnal met de studie V!tll het Kawi hegolllleu was, 
lag het niet in KEHN \; aard Olll eenig llIiddel, dat tot opheldering 

dier taal kon dienen, ongebruikt te laten, ell daar belmh'e het 
l(!terp .Javaansch ook de verwante talen veel konden bijdragen tot 
het H~rklaren del' Ond-,lavaansche woorden en vorlllen, sprak het 
nlllil,elf dllt hij tot een algellleclle heoefening van het Au;:;trone;:;i;:;ch, 
of, woals het in die dagen nog nitsluiteml genoemd ',"cru, het 
Maleisch-Pol.vne:;isch, moest komen, en reeds in zijn Kawi-Stndii;ll 
had hij rijkelijk zijn voordeel gedaan met de vergelijking vall andere 
taleu. '1'oeh kon het niet allder~ dan verbazillg wekken, toen Km\~, 
die reed~ op wo yelerlei gebied uitbIolIk, in 1 S Sü in de "r er
handelingen" onzer A kadernie eell taal vergeli.ikend werk in het 
licht gaf, onder del! titel" De Fü\ii-taal vcrgelekeu wet hare ver
wanten in IndoJle;:;ii; en PolYllesü;", waanloor alles wat tot Jlog toe 
over An:'!tronesische tAalstudie geschreven WilS, iJl de schaduw ' ... ·e1'd 
gestehl. In (lit geschrift he wees hij onwederleghaar, "dat ,Fidji ell 
Pol~'nesisch even ver van de Indonesische talen nfstHHIl, ell dat, 
zoo het eerste in Illenig opzieht gl'Ooter overeenkomst vertoont met 
de Westelijke verwanten dan het Polynesisch schijnt te hebben, 
dit alleen een gevolg i~ daarvan, dat het Fidji over 't algemeen 
o\lderwetscher is", of in' andere woorden, dat het Fidji en het 

Pol,\llCsiseh "loten \"l1n één stam" zij n, "die ecn zelfstandig leven 
leidde, lallg, zeer lang nadat 11 ij zich van den moederstam ergens 
in den Indischen Archipel had losgemaakt" 1). Is Kl<:RN'S "Fidji
taa!" reed;:; om de ollomstootelijke re!'\ultaten, die h~i met behulp 
van een ontzaglijk vel'gelijkingsmateriaal door strenge redeneering 
bereikt hceft, van het grootste gewicht voor de studie van het 
Austronesisch in het hijzonder , uit een algemeen methodologisch 

,oogpunt i:-; dit werk niet minder van heteekenis, daar het een 
treffend bewijs levert, hoe ver men met uitgebreide feitenkennis 
en aangeboren scherpzinnigheid kan komen, ook al legt men zich 
niet aan handen dOOl' deductieve beginselen omtrent de verhouding 
tusschen het physisch en het psychisch, het organisch en het 

') Yel'i'preidt> H~~ehrift.,n IV, p. ::!47, 

d 
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Hualogit'ch gebeuren in de verallderingt'geschiedenis van het gespl'okeJl 
woord. lu de taal is. iudieJl wij tot het dieper wezen doordrillgcu, 
iUlluers (tlles psychisch, eu KEI1N heeft er llillllllel' aan getwijfeld. 
Dat sOlIllllige del' J1(>ograrnlllatiei zeer belangrijke taalhistori~ehe 

ontdekkillgen hebben gedaan, is ollioocheu baal', en wij zijn h llll 
daanoor onze blij vende el'kelltel ~ikheid seh uldig, IlHmr wát wij 
lllOetell O\ltkelllJen is, dat die outdekkillgell aan !Jun beginselen te 
dallken zouden zijn. Waal' zij gl'oote dingeu hereikt hebben, is dit 
muJallÁ'8, niet duol' hUil methodologie. 

De omvangrljke kennit' van (len Austronesischen woordeJlschat, 
die KIlRN iu de vergel~ikellde woonlenlijstell \'all zijn "Fidji-taal" 
had getooud, is hetll ook uituemend van diellt't geweest bij een 
alldere studie, waardoor hij de beo.efenaal's \'Hll het Austroncsiscll 
voor altijd aan zich heeft vel'plicilt. In zijne akademie-voordracht 
van 17 .Juni 1 SSH over de ,,'l'aalkulldige gegevens tel' bepalillg VRlI 

het stamland dcr Nlaleisch-PolYlIesische volken" heeft KJ-:RI\ op grond 
\'au de namen voor de Illeest gewone plHlltell ell dieren eu de cul
tuurhistorisch evellzeer belangrijke woorden voor "ijzer" en "scheepje", 
die de verschillellde A ustronesisehe talen met elkaar gemee!l hebbel! , 
getraeht u it te makelI , vfln' welk gebied uit, de vool'Oudel's del' 
volken, welke die' taleu sprekeu, zich over de wijde oceanell vall 
Madagaskar tot Hawaii hebbell verspreid. B~j zijn onderzoek, dat 
om volkenkundige eB Hllthropo-geogratische redenelI meel' vOOJ'uit
zieht op tastbare resultaten beloofde dan de steeds vruchteloos ge
bleven pogingen om te hepalelJ warl!' het Oer-Illdogermaansch werd 
gesprokell, kwalIl hij na voorzichtig wikkell eIJ wegen tot de zeel' 
waarschijnlijke slotSOIlI, "dat de oude woollplaatsen van het ras, 
hetwelk zich later over zulk een ruim eilandgebied verbreid heeft, 
waarscbijnlijk gelegen hebben iu 'l'jalllpa, Co('hin-Chilla, Cambodja 
en aangrenzende streken lallgt' zee" 1). Het behoeft in dezen kring 

zeker nauwelijks gezegd te worden, dat KERN het woord "ras" hier 
niet in de strikte anthropologische beteekenis gebruikt, maal' er een 
I'uimere, meel' ethnogl'afische, waarde <um hecht. 

Zoo gingen de acht-eu-dertig jaren van KEHN'S hooglceraal'sehap 
voorbij, een lange tijd vall groote inspanuing, maar ook van luis
terrijke ontdekkingen. 'roen hij in 1903 zijn ambt moest neerleg
gen, was hij even gezond van lichaam en wakker van geest als ooit 
te voren, blakend vau ijver om de levensjaren, die hem nog gegund 
Illoehten zijn, met studie en onderzoek door te brengen. De familie 
KERN bleef echter niet te Leiden WOllen, in het. statige huis op 

1) Verspreide Geschriften VI, 1'. 120. 
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dcn Ouden Itijll, \Ynaraan zijn leerlingelI :'.00 Illenige \Tiendelijke 

herillllerin~ bewarclI, maal' H'stigde zich te Utrecht, waal' tIe kOll\"t 
va 11 den gl'ootcll lecl'IIJee"tcl' in a kademisehc krillgell eren veel 

\Teugde H?fOOrzaakte als z~in vertrek uit Leiden dool' allen, die helll 

dnnr gekend hadden, betrelll'd werd. l\Jaar droeviger dall het ge

mis V:ln KER:'\'S persoolllijken omgang was voor ons de Hl are , die 
Oll:-; lIog ill den zomer vall I HOS hen'ikte, dal een 1I0odiottig 011-

gevill helll getrotlcll ha(l. lli,i heeft er ,'eel pijn door gl.lt:den, en 

het h ::eft lH'l1l \'oor ZI.i JI ,-eniel' leH'll min of meer hulphehoevelld 

gemaakt. 'l'egeno\'er vreemden liet hij Hiet merken, hoezeer hij zidl 

dit aantrok, hij die altijd zoo vIng tel' been was geweest. en die 

tientallen van jarell lang bijna niets dan geluk had gekend, lllaar 
7.ij die hem het allcl'I1aa"t. stonden wiRtCll heel goed, dat het voor 

helll een zware beproevillg \YB:'. H\i was echter te veerknl,chtig YHII 

gestel, ell vooral ook te maIlllelijk van karakter, om :'.ich dool' een 

lichamelijk ongemak temeer te latelI slaan. 

:\let ongehroken geestkracht hemam hi.i, zood ra zijll gezondheids
toestand het hem maar eelligszills \'eroorloofde, 7.l.i 11 veelolUvattende 

li ngnistisehe, epigrafische, cultuurhistorische werkzan IIlhüid. Hij dácht 

el' zelfs Hiet aan zijll onafzienbaar studieveld in te perken! Ver

sehellClI ill de eerste twee jaren HH zijn ongeval weer een aantal 
kleinere artikels van zijn halld, in 1 !)O() gaf hij in dc werkelI der 

"\kadclllie eelle "Taal\'ergeli.ikende verhandelillg over het Anei
tylllllseh", met een "All nhallg~el over het klnll kstelsel van het ]~ro

IUHuga". Deze hoogst heIn ngrij ke studie over twee vau het oorspron

kelijke type sterk afgeweken Austronesische talen is wegens de vastheid 
vall methode en dell olllvang dcl' verwerkte stof als een waardige 

tegenhanger VUil z~ill "Fidji-taal" te beschouwen. 'J1ussehen allerlei 
ander werk in hegaf hij lI,ieh ook, ,'ooml op aallsporing van HOl'FJo'AEH., 

aan de volledige tekstbehalldeling en vertolking van het door BRAND};:

op LOlllhok olltdekte, en voorloopig in Balineesch letterschrift uit

gugevell, Olld-Javaansche gedieht 1\ägarakrütugama, WllftrVan h~j reed:-; 
in UWi) enkele uitgelezen stukken had vertaald, die - zooals een 
der grootste keullers van Ollll,ell Arehipel lI,ich uitdrukte - Baar 

meer deden watertanden. Geleidelijk werd K}]ltN'S behandeling van 

(lell Nägarakrötagallla in de "Bi.i<l!-agen" van het Konillkl~ik Instituut 
gedrukt, en het was den een-en-tachtig-jarigen geleerde, die 1111 bij 
eelllnaal dit werk had onderuomell, het zeer ongaarne onvoltooid 

zou hebheIl gelaten, eell sdlOone voldoening, toen in 1 H 14 de 
laatste zangen ver,;;chenen waren 1). 

d 
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De tijd spoedt teu einde, en zeel' veel van wat KmtN gedurende 
de veertieu laatste jaren nlll zijll leven heeft tot stand gehraclJt, 
moeten wij met stilzwijgen \'Oorbijgmul. Heeds in cell vroeger verband 
werd vermeld, dat hij in 1 n 12 samen met eeu anderen geleerde 

een tekstnitgaye van dell Saddhal'llHl-PUl.1(~a]'îka Ül het licht gaf, 

waarmn h\i veel jaren te voren eeu Eugelsche vertalillg had bewerkt. 
Ook wil ik niet nalatell gewag te maken van z\in hoeiende akademie
voordracht , gehoudell op 11 Deeem her ] D 11, over de legende "all 
"Klllnüï~:;apiïda en Sutasoma", waarin hij eell oude maallverdllisterings

llIythe meende te herkeullen 1). Wij llerillnercll ons nog JeyemlÏg de 

heldcrheid eil de seherpte \an z~jn betoogtrant, die ook in dezc studie 
zoo treffend aall den dag kwamelI ! Maal' lIlissehiell ",el het gewich
tigste vall hetgeen h\i sedert zij n ,dtredeil a Is hoogleeraal' OlIS op 
Indologisch gehied heeft geschonken, z~in de ,,'l'oevoegselen op 't 
woorden hoek van Childers", die iu lVlufIlt en .Juni l!Jl6 in de 

" Verhandelillgen" der Akademie \'ers<:heuen zijn. Hiermede zette llij 
de kroon op zijn jarelliauge bestudeerillg der Pali-tekstell, die dool' 
deze ,,'l'oevoegselell" aamnel'kelijk ill vel'stanllbaarhcid hebben ge
wounen. 

Wat zoude KERN Hl uiet meer voor de wetenschap hebben kllll

Heil doeu r Zijn \'erstand was ou verzwakt, zijn geestdrift als die VHll 

eell jongeling. Maar het heeft nid langer mogen zijn. Den 24sten 

:\o\'elllber 1 \Jlü overleed /lijn trouwe levensgezellin, zonder wie 
\'001' hem geen toekomst meer denkbaar was. 'l'oen hij haar llaar 

de laatste rustplaats begeleidde, zeide hij aan haal' graf slechts de 
woorden: "Het is voorbij". Sedert WHS hij stil en afgetrokkell, en 
zij 11 liehaamskmchtell, die dool' het verdriet ollderlll ij nel werden, 
hleken niet meer bestall(l tegen een ouderdolllskwaal, waaraan hij 
al cenige jaren bij tu;;;sehenpoozell lwd geleden. Wel ging zijn toe
stand Ilog wat op en ueer, en zelfs kon hij den derdell Juni nog 

de vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Gellootsehap hijwonen, 
maal' kort daarna \erergerde zijn kwaal in die IlIate, dat hij den 
vcertiellden lJaar het Diaconessenhuis moest wordelI overgchraeht. 
De allel'laatste wekeu vau zijn leven is hij door \'erschl'ikkelijkc 

pijnen gekweld geworden; eerst den tlYeedell Juli, toen het einde 

begon t0 naderelI , viel hij in een soort van verdooviilg. Toch her

kende hij den volgenden dag den dokter, en toen deze helll vraagde, 
of h~j p~irt had, antwoOl'dde hij outkenllend, Den \'iel'dell Juli I!) 1 7 , 

') Reeds vroeger had KEf(\' het verhaal vun Sutasolllu in de Akademil' ter ~prak(' 
w'hracht, nameljj k in ztjlle bijdrage, getiteJa "Ov('r de \'ermenging van (:i waÏsme cu 
Huddhislllc op Java, naar aanleiding van het Owl-.Tavaullsch gedicht Huta~oma", voor
gelezeu op de vergadering van 14 November 1887. 
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in den \Toegell Hlurgeu, i~ .JoHAN lh:NUHIK CASt'AH KERN, eCII 

gl'ü()tlltee~tel' del' taalwetenschap ell een goed 1IUtU, onblupclI. 
Waarlijk groote geleerden zijn niet alleen groot ill de weten

~t'hap. Zij zouden nimmcr tot de hüog~te hoogten van mellsehclijke 

wijsheid zijll gestegen, indien geen grootheid van ziel hUll deel 

ware geweest. Dit geldt ook van KERN. Ecn sterke neiging dreef 
helll om Yreemde talen el! volken te leeren kelmeI) , maur deze 
neiging zelf was gegrond in ceue alomvattende liefde voor het 

IIlCnschel~ik geslacht. H~i was een die\' edelaardigen, voor wie de 

geheele wereld één huisgezin is. Zijn liefde was niet beperkt 

door kleur of ras, eJl vooral de ongelukkigen hadden een rijkelijk 

aandeel in ziju medegevoel. Maar C allelI is· het bekend, dat 
deze aigelllecne lIlcnschclIliefde iu hem niets te kort heeft gedaan 
aan zijll warme gevoelens VOOI" het vaderlalHl. Gij herinnert C 

ook, hoe hartstochtelijk zijll verontwaardigillg opbruiste hij elke 

beleediging, aangellaan aan het .\ ederlallllsche volk of ecu l':Uncr 
vertakkingen, in welke helllelstn>ek het ook ziju mocht. Was er 
dan soms geen tegenstJ'ijdigheid tussehen dat ruime COSIl1QPolitislllC, 
waarvan wij zoo straks gewaagden, en die blakende, hoewel geem;

zins blinde, vool'liefde voor alles wat l\ ederlandsch is P Het kali 

z~in, maal' hoezeer wij in KlmN den grooten llIenSChell\Tielld eerelI , 
wij zullen hem lliet hard vallen om zijn liefde VOOI' eigen laud eJl 

volk. Tot in zijn boogelI ouderdom heeft hij met voorheeldige toe
wil' dino' de o'eesteliJ'ke belawren van het vaderland aedieud. 'l'hans • t:l t:l /'l rl 

kan hij het vaderland, dat hij zoo vmig liefhad, niet meel' dienen, 

waar wij vertrou weil dat het Eeuwige in hem den weg zal hebben 
gevonden naar een beter Vaderland. 

cd 
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A. H ET GESLACHT KEltN. 

Voor het oogellblik is het Iliet lliogelijk hooge)' op te klilllllieu 
dau tot KEHN'S grootvader, die volgeus de falllilieoverlevering een 
hoerenwon uit Stullllllheilll iu het graafschap henburg is geweest. 
Niettemin voert het geslacht KliltN een wapell, waarvan ik slechts 
eene ollvolledige beschrijving kali gevCll, daar [\lij nóch de kIemen, 
nóeh het helmteeken bekeJl(l zijll geworden. Het is als volgt: uit 
eell akker opkomellde, drie korenarelI, waarboven een zwevende 
krooll. 

1. JOHANN l-lEINltWH KERN, geb. Stammheilll, over!. als luitelHlllt 
cn commaudallt van het fort Hamlllekens 3 Februari 1623, be
graven te Ritthem, geh. lVlAltIA NUil'W.KNHUIJS (ook: NmuwENHuS), 
over!. 15 Mei 1821, eveneens begmven te Hitthem. lJit dit hu welij k: 

1. ADAM K:ERN, geb. oill:3treeks 1795, over!. in Indië 1821, 
ongehuwd. 

2. PHILIP CHIUS'l'IAAN KlmN, geb. 11 Maart 17 !17, tijdens den 
Java-oorlog' als kapitein O.I.Leger zwaar gewond, dielltengevolge 
over!. Semarang ] 8 September 1831, geh. KI,AAH'l'Jl<; SCHlUJH;U, 
uit welken echt één zoou, die omstreeks 1842 ongel! u wd is overledeu. 

3. JOHAN HENDltIK KIUtN, volgt als IJ. 
4. MAR'l'INUS KEltN, geb. 24 September 1804, kapitein 0, 1. 

Leger, ridder dm' Militaire Willemsorde 3de klasse, overl. 12 Sep
tember 1861, geh. N. N. SCHOLTEN, uit welk huwelijk twee 
dochters, die niet gehuwd zijn geweest. 

5. MAmA KEltN, geb. 1809, overl. 1832, geh. Padallg ] S26 
N. N. DO~IMEHS, later kolonel O. 1. Leger (een zoon uit dit huwelijk 
was de luitenant-generaal JOHAN I-hNDUIK HERMAN DOMMERS). 

H. JOHAN HENDRIK KERN, geh. Groningen 14 April 1 79~) , 
majoor-commandant van Makassar , uverl. Groenloo 24 Juli ] 863, 
geh. Namen 1 Mei t829 MARIA CONRADlNA' (VON) SCHINnLEll, 
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KeI>. Vierlillgsbeek (j April 1803, over!. Gl'ocllloo 10 Maart I ~!)J. 
(zie slIh B), uit welkelI echt slechts ééu kind: 

,JOHAt\ HI':?\Dlt/K c'~SPAH K}~HN, volgt als 111. 
lIl. JOHAN llENDRII\. CASl'AR KERN, geh. Poerworedjo (Kedong 

Kebo) () .April ] :-:83, gepromoveerd Hls doctor in de letteren Leiden 
1 Z October 1 ~;')5, professor Hall het Koninklijk Athellueum te 
:\laastrieht 1 Ei;) . ..,-1 S (j:2, Allglo-Sanskrit professor Han het BrahlllHnn 
College en Qlleell's College te Bellal'es lSü3-1865, hoogleeraar te 

Leiden lH);)-UJ03, cOllllwmdeur in de Orde VHn den Nederlnnd
scheil Leeu,,-, cOlllmandeur van de Légioll d'Holllleur, ridder van 
de Orde "Pollr Ie Mél'ite", ridder van de Orde vau Car)os lij vall 
~panje, officier YlW de Orde van Sal! .Iago vau Portugal, ridcler 
vall de Orde "au St. Stallislaus vall Rusland, enz. 1), overl. l't\'t~cht 

4 .Juli UH 7, geh. IC Groe1l100 ) 7 Augustus 185~) HENDRIKA ANNA 

\VIJN\'ELDT, geb. Zutfen 31 ,Januari 1834, over!. 17 Augustus 
} .... üO, begravell te Grocllloo, 2~ Maastricht I Mci lSGG A"NwrTE 
:\Lum THÉIÜ:SE MoïsE IJE CHATEI.ErX, geb. Delfzijl 30 ,Julli 183n, 
over!. Ftrecht 24 Novemher 1 \)1 () (zie sub C). 

Gt het eerste hlH"el~ik: 
Een dochtertje, dat op zeer jeugdigcn leeftijd overleden IS. 

rit het tweede huwelijk: 
I. .JOHAN fI ENDItJK KERN, volgt a Is I V. 
2. }{UDOLPHlNl~ .JANTINE KERN, geb. Leiden 14 December 1 S'{i". 

3. MARIA CONHADlNA I-lIl,DA KERN, geb. LeidelI 8 Octoher 1870, 

J i Hij was lid yan het Pro\'inciaal Ftrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten
,,,hill'l'cn, de îHautschappjj tIcr NederlullllscJw Letterkunde te Leiden, het Provinciaal 
Fri",,'h (lcnuo!schap, ht'f Provineiaal 7.eenwsch (,enootschap, de Hollandsche Maatschapi'ii 
,In '\Vetl>llschappen te Haarlem, de Koninklijke Akademie van '\Yetenschappen te 
"\mskrtlam (van de Ldterkundigc Afdeeling daarvan is hij vele jaren voorzitter geweestl, 
het Ethnografisch IJenootschal' te 'Moskou, de Irish Academy te Dublin, de Philologieal 
:-;ociety te Londen; - eerelid van het Koninkliik Institnut voor (ie Taal-, Land- en 
Volkenkunde van N.-Indiè, het Koninklijk Aardrjjkskunuig Geuootschap, het Bata
viaa,ch Genootschap van Kunsten en Î'Yetenschappen, de Royal Asia.tic Society uI' {Treat 

BritaÏI\ and lrelallu, de Asiatic Soeiety of Bengal , ue Deutsehe Morgcnländische Gcsell
schaft, de Kaiserliehe Aka(lemie der 'Yissellschaften te '\Veenell, de American Oriental 
liociety, d, SocietJ. A~iatica Italiana te Florence, de Anthropologische Gesellschaft te 
Berlijn, het Fhlsch-Ugrische Henootschap te Helsingfors; - buitenlandsch eerelid van de 
Koninklijke Vlaamsche Academie, de Königliche Böhmische Gesellschaft, de KÖlligliche 
Akauemie te München, het Ueografi~ch Genootschap van Lissabon, de Keizerlijke 
A kademie van 'Yetcnschappen te St. Petel'8burg; - membre associé de l'Institut de 
France; - memhre correspondant de l' Academie Royale de Brnxelles. Ook was hij eere
,Ioctor van Leipzig cn Christiania. Ten Rlotte moet hier nog vermehl worden, dat hU de 
eerste voorzitter van het Algemeen Nederlamlsch Verbond is gewee~t, tot welks oprichters 
hij hehoor<le, en dat hij, na al, zooilallig te zijn afgetreden, tot eere-voorzitter werd 
henoemd. 

" 
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geh. l Ttrecilt G .Juni I!) 12 WII,LFlIl .JoACHlMIS PlI:;nm SUHINGAH, 

geh. l\laastrieht 2U Fehruari lS76. 
4. BERTA KEH~, geb. Leiden!) l\ovelllher lS72, geh. ahlaal' 

Dr. HENJ)ltIK HmtMAN ,hlYNBOJ,L, geh. Delft 24 .Juli 1:-;07, direc
teur van het Rijks Ethnogratisch M useUlll te Leiden. 

5. RUDOl,F AHNOUD KERN, geb. Leiden 26 September 1875, 
assisteut-resident, geh. (bij vollIlacht) Katwijk UJMaal't HHi 
J{PMELlA RCTGlmS VAN m~R L01\FF, geb. AlIIJCloo (j April lS82. 

(J. HERlITAN EGBl<m,T KEHN, geh. Leiden 2 April 1 S7!). 
IV. .JoHAN HENDRIK K]':RN, geb. Leidell 24 Januari 1 SG7, 

dodor in de N ederlandsche letterkunde, hoogleeraar te Groningen, 
ridder in de Orde van den Nederlandsehen Leeuw, em. 1), geh. 
nottenlnm 22 l\Iei 1\)03 SrsANNA WII,HELlIIlNA PKI'ROl\FI.LA SAW

mll\H, geb. Kralillgen 5 N(Jvember 1~74 .. t;it dit huwelijk: 
1. ADA KlmN, geb. Gl'Ouingen 17 .Januari 1 \J05. 
2. IhwA KERN, geh. ql'Oningell 17 September 1 HO(L 
3. WILU~l\I KERN, geb. Groningen 2 OetooeI' 1 vos. 

B. HET GESLACH'l' SCHIN DLER. 

Het VHn oudsher vrije en aa.IlzieIllijke geslacht vV EIGGISZEU !lCIUI/lII! 

S(!IHNDLER, in het Zwitsersehe kanton Glarus, voert het volgeIlde 
wa.pen: in rood een klimmende steenbok VHII goud, staande op drie 
groene bergen; gedekt door eell kroon; met omgewende eenhoorJls 
als schildhouders. Althans sedert het begin der vijftiende een w 
hebheIl leden van deze familie de hoogste ambten van het kanton 
bekleed. Later traden de SCHINDLlm's niet alleeJl in de magistm
tuur op den voorgrond, maal' in de achttiellde eeuw hebbell ûch 
verschillende telgen van dit geslacht in vreemden krijgsdienst, vooml 
in dien van den koning van Sardinië, onderscheiden. 

De geregelde stamreeks vun MARIA CONHADINA (VON) SCIIINDI,EH 
schijnt niet. verder terug te gaan dan tot in de zestiellde eeuw, al 
is ook de verwantschap met de oudere SCHINDum's boven allell 
twijfel verheven. 

I. ,JAKOB SCHINDLER, raadsheer vall GInrus, geh. 3 DeceIllher 
1581 LI'~NA HEGJ.IGEIt. 

Il. JAKOB SCHINDLER, geh. H) .Januari 1587, kerkvoogd, enz., 
te Mollis, raadsheer van Glarus, geh. lü07 BAltBARA LEU'l'ZINGER. 

') Hij is lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en "\Veten
schappen, de Màatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, als ook van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 
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IJL .L\KOB SCHINDLEH, geh. 21 JalluaI'i 10Hi, raadsheer VUil 
(ilanls Hi4.7, "Lands Fiilldrieh" 1658, overl. 16\)4., geh. 1° 17 
November WilO DOllOTHE MARTI (die 10 Mei 16Gl stierf), 2° 
I Septemher 1 GGI ANNA BIXMER. 

IV. C{)NRAIl SCHINDLER, geb. 7 December 1670, "Laudes Seekel
llleister" WU!), "Haubtmall" te Mollis 1703, overl. 29 Maart 
17·J7, geh. 7 Pebl'uari 1687 (of 1688?) MARIA '1'Rl'MPJ (die ]4 
Mei 1731 overleed). 

V. ,JAKOB SCHINI>LER, geb. 23 Maart 1692 (?), "Chorherr" of 
"Ehreuglied des COllsistorial Raths" 1733, over1. 14 Maart 1753, 
geh. 1 715 _-\N~A CA'I'HARINA ZWIGKIJ. 

VI. JAKOB SCHINDI,ER, geb. 2!) Juli 1729, raadsheer, enz., 
geh. 1756 LUZIA ZWICKI.T(?). 

VII. CASPAR (BAI:I'HASAR) ('"ON) SCHINDJ,ER, geb. Mollis (j 

.\ ugnstns 176 (j, kapitein in N ederlandschcn dienst, overl. Vier
lingsheek 1 December 182G, geh. C.~'I'HAHINA PE'l'RONI.:I,J,A SCHIRMlm. 

VIII. M.UUA CONHAIHNA (VON) SCHrNmEIt, geb. Vierlingsbeek 
G A pril 1 S03, overl. Gwenloo I!) Maart 18!)4., geh. Namen 1 Mei 
I S2Ü JOUXIS HENDHIK KERN, later majoor-colllmandant van MakasSc'lr 
(ûe sub A). 

('. HET GESLACH1' MOÏSE DE CHA'l'ELEUX. 

Omtrent den oorsprolJg en het wapen dezer familie is III~j uiets 
bekend gewonien. De staIllreeks van ANNE'JVJ'E MARa: THÉÛ:SI': MoïSE 
DE CHA'rEUjLX gaat niet verder terug dan tot in het begin der 
aehttieude eeuw. 

I. CLAliDE .l!'RANÇOls MoïsE dit m: NAVAltRE DE CHATELEUX, geb. 
1718, over!. Nid du Fol (gemeente Les Gras) 1808, luitenant
kolonel in Franschen dienst, streed als zoodanig in dCH Ameri
kaanschen vrijheidsoorlog, tweemaal gehu wd (met wie?). 

11. JEAN ,)OSEPH MoïSI<: DE CHA'rI~LIWX, geb. Morteau 1750, 
overl. Amsterdam 24 April 1800, kapitein b~i de Jagers, geh. 
1789 . JOHANNA CflARLOT'l'A GlmR'l'RnDA MARGAItETHA vON BRAUN, 

wed. N. N. GROEN. 
lIl. CHARLES GUS'I'AVE MoïSE I)}o; CHATELEUX, geb. AllIstel'<lam 

12 Januari 17HO, over!. Zutfcn 3 Octoher 1862, directeur der 
belastingen, geh. ANNA MAUIA TUERESIA ROUWEE. 

IV. ENGJO,BElt'l' FERNARD JOSEPH MoïsE DJ~ GH A'rELEU X , geb. 
Groningen 1 Februari 1817, over!. Maastricht 10 Maart 1879,· 
rijksontvanger te Dordrecht en te Maastricht, geh. J,AN'fINE RUDOLFINII, 

Q 
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Vos, dochter van PIWl'lm JANSZ. Vos, burgemeester VUlI Delfzijl 
(zoon van JAN JANSZ. Vos en JANNl~TJI, P1<;l<;ItLKAMP), en van MINGSTI'; 

CHRJS'l'INE VOSS (dochter van LAMBl<:R'fl'S Voss, ontvanger Vllll 

registratie te Elllden, en CATHARlNA SeS~~fTI.CH). 
V. ANNl':TfE MARIE 'l'nf;lü:sE MoïsE DE CBA'fELlmX, geb. Delfûjl 

30 Juni 183~), over!. Utrecht 24 November l!HG, geh. Maastricht 
1 Mei lS{)() JOHAN HI';NDHII";' CASPAH KmlN, hooglecmar te LeideJl. 


