Rudolf Arnoud Kern (1875-1958) keldergraf 7, vak A
Bestuursambtenaar in Nederlands-Indië en lector Soendanese taal
Personalia
Geboren: 26 september 1875 te Leiden
Zoon van: Johan Hendrik Casper Kern en Annette Marie Thérese de Chateleux
Gehuwd met: Romelia Rutgers van der Loeff op 19 maart 1914 te Katwijk
Overleden: 23 maart 1958 te Leiden
Begraven: 27 maart 1958
Samenvatting
Rudolf Arnoud Kern wordt in 1875 in Leiden geboren en is de zoon van een hoogleraar
Sanskriet. Hij heeft twee broers en drie zussen. Na de HBS in Leiden volgt hij in Delft
een opleiding tot bestuursambtenaar. In 1896 behaalt hij het grootambtenaarsexamen.
Hij gaat hierna direct naar Nederlands-Indië, waar hij controleur wordt op diverse
locaties op West-Java. Met een onderbreking van drie jaar - als hij met verlof naar
Nederland komt vanwege een tropische ziekte - zal hij dertig jaar op Java verblijven.
Naast zijn ambtelijk werk heeft Kern belangstelling voor de taal- en letterkunde van
Nederlands-Indië. Hij publiceert hierover regelmatig in diverse vakbladen.
Als Rudolf tussen 1911 en 1913 voor de tweede keer met verlof in Nederland is,
verlooft hij zich met Romelia Rutgers van der Loeff en in 1914 - Romelia is dan nog in
Nederland en Rudolf weer terug in Nederlands-Indië - trouwt het paar bij volmacht. Het
echtpaar krijgt een zoon en een dochter.
Met ingang van 1920 krijgt Kern een andere functie:
van controleur wordt hij adviseur Inlandse Zaken. In deze
functie moet hij allerlei adviezen opstellen voor de
regering. Kern is een voorstander van de emancipatiepolitiek om de inlanders meer bevoegdheden te geven en
botst met deze mening met de gouverneur-generaal
Fock. In 1926 besluit hij terug te keren naar Nederland.
Hij wordt aangesteld bij de Leidse universiteit als lector
in de Soendanese taal. Daarnaast geeft hij ook colleges
over de Islam in Nederlands-Indië. Verder is hij actief in
diverse besturen, zowel op wetenschappelijk als op maatschappelijk gebied. Voor deze verdiensten wordt Kern beRudolf Arnoud Kern
noemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Nadat hij in 1942, als de universiteit door de bezetter is gesloten, zijn lectoraat heeft
beëindigd, gaat hij nog door met wetenschappelijk werk. Een groot aantal publicaties
staat op zijn naam. Op 23 maart 1958 komt hij te overlijden en vier dagen later wordt
Rudolf Kern onder grote belangstelling op Groenesteeg begraven.

Volledige versie
Afkomst, ouderlijk gezin en opleiding
Rudolf Arnoud [komt ook voor als Aernoud] Kern wordt op 26 september 1875 in
Leiden geboren als zoon van Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917) en Annette
Marie Thérese de Chateleux (1839-1916).

Geboorteakte

Hij is het vijfde kind in een gezin van zes; zijn vijf broers en zussen zijn:
- Johan Hendrik (geboren 24 januari 1867);
- Rudolfine Jantine (geboren 14 december 1868);
- Maria Conradina Hilda (geboren 8 oktober 1870);
- Berta (geboren 9 november 1872);
- Herman Egbert (geboren 2 april 1879).
Zijn vader is een vermaard taalgeleerde (Rudolf zal zich later vaak voorstellen als
“zoon van de beroemde hoogleraar”), die in 1865 te Leiden de eerste leerstoel in het
Sanskriet in Nederland gaat bezetten.
Anders dan zijn oudere broer Johan Hendrik, die net als zijn vader een wetenschappelijke loopbaan in de letteren zal doorlopen - hij wordt hoogleraar Engels te Groningen
en vervolgens hoogleraar Nederlandse taalkunde te Leiden - wordt Rudolf Arnoud door
zijn vader voorbestemd als bestuursambtenaar in Nederlands-Indië.
Rudolf is niet de eerste binnen zijn familie met een loopbaan in Nederlands-Indië.
Zijn grootvader Johan Hendrik was officier in het leger van Nederlands-Indië, waar
Rudolfs vader in Poerworedjo in 1933 was geboren en zijn eerste jaren had doorgebracht.

Rudolf doorloopt de HBS en begint hierna in 1893 bij de Indische Instelling te Delft
aan de opleiding tot bestuursambtenaar. In 1896 legt hij, als jongste van zijn jaar, met
goed gevolg het grootambtenaarsexamen af.
Nederlands-Indië
Direct na zijn examen vertrekt Kern naar Nederlands-Indië. Hij wordt in 1897 als
waarnemend aspirant-controleur bij het binnenlands bestuur toegevoegd aan de
hoofdinspecteur van de suiker- en rijstcultuur. Kern wordt gestationeerd op West-Java
in de Preanger regentschappen, een bergachtig gebied.
Rudolf houdt zich niet alleen bezig
met ambtsaangelegenheden. Interesse voor talen heeft hij van huis uit
meegekregen, en hij besteedt ook
tijd aan de taal, de zeden en gebruiken van de Soendanezen en aan de
geschiedenis van de Soendalanden.
Omdat hij een aantal jaren in de
Preanger is, heeft hij uitgebreid kennis kunnen nemen van het leven op
Preanger (West-Java)
West-Java in al zijn facetten.
In april 1900 volgt zijn benoeming tot aspirant-controleur in Garoet met standplaats
Tarogong. Deze functie combineert hij met het bestuurslidmaatschap van de Spaar-,
hulp- en landbouwkredietbank in Limbangan. Zijn controlewerk wordt zeer gewaardeerd en men ziet hem dan ook in 1902 ongaarne vertrekken als Kern wordt aangesteld als controleur te Bodjong Lopang, een bergstreek in het zuidwesten van de
Preanger. Naast een afscheidscadeau krijgt hij een Soendaans gedicht aangeboden,
ondertekend door alle inheemse ambtenaren in zijn resort.
Terug in Nederland
Het verblijf te Bodjong Lopang is niet voor lange duur: als hij daar een jaar in functie
is, dwingt een ernstige ziekte, die langer verblijf in de tropen onmogelijk maakt, hem in
1903 met ziekteverlof naar Nederland terug te keren om te herstellen. Dit verlof, dat
drie jaren duurt, geeft Kern de gelegenheid een aantal artikelen te publiceren in het
Tijdschrift voor het Binnenlands Bestuur en De Indische Gids, onder andere over het
grootgrondbezit in de Preanger en over het landelijk stelsel in het Bantense rijk. Maar
de belangrijkste vrucht van dit ziekteverlof is ongetwijfeld de uitvoerige verhandeling
over het Lĕmĕs in het Soendaas, die gaat over de taalsoorten op grond van het
gesproken woord en niet op grond van woordenboeken.
In 1905 houdt Kern voor het Indisch Genootschap een voordracht met als titel
“Regeringsinmenging in Indië”. In deze voordracht pleit hij ervoor dat de regering bij
het bepalen van haar beleid zoveel mogelijk rekening moet houden met onder de
bevolking levende gevoelens en ernaar moet streven dat hervormingen voortbouwen
op bestaande toestanden en niet te snel moeten worden doorgevoerd. Op beide

aspecten - die in lijn zijn met wat Snouck Hurgronje [ook op Groenesteeg begraven] al
eerder had bepleit - zal Kern blijven hameren in latere publicaties en adviezen.
Terug naar Nederlands-Indië
Na zijn terugkeer in 1906 in Nederlands-Indië werkt Kern eerst twee jaar als controleur
in Patjitan, een nogal ontoegankelijk kustgebied in het zuidwesten van de residentie
Madioen.
De overgang van Europa naar deze uithoek is groot: “Er zijn van die plaatsen op
Java waar de wereld schijnt stil te staan. ’t Gerucht der woelende, jagende maatschappij dringt er niet door, geen menschenstroom vloeit erbinnen, geen uittocht van
landskinderen, aangetrokken, verblind, door den glans van den wereld daarbuiten…
Wie na een langen rit, eng besloten tusschen bergen, ’t stille Patjitan binnenkomt, is
plots omgeven door een stilte die wij in liederen bezingen, maar niet meer gemeenzaam aan ons geslacht… De stad schijnt leeggeloopen en men moet eerst wat gewend
zijn om te bemerken dat stil en geruischloos ’t leven toch zijn gang gaat”.
Ook hier zit Kern niet stil. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden als controleur geeft
hij onder andere een beschrijving van de wajang bèbèr1 van Patjitan en schrijft hij een
artikel over een Maleis geheimschrift, waarin hij aantoont dat het geheimschrift
gemaakt is door verticale en horizontale verdraaiing van Arabische karakters, verder
aangevuld met Javaanse schriftelementen.
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De wajang bèbèr is iets zeer zeldzaams en een onderdeel van een Javaans toneelspel. Terwijl de
dalang (de hoofdpersoon) het verhaal vertelt, wikkelt hij langzaam een lange rol van een stok af. Deze
rol is van textiel of papier van boombast en hierop zijn alle scènes van het toneelstuk geschilderd.
Tijdens zijn verhaal laat de dalang op deze wijze de geschilderde scènes zien en een gepasseerde
scène wordt aan de andere kant weer op een tweede stok gerold.

De wajang bèbèr van Patjitan (KITLV)

Na Patjitin gaat Kern in 1908 opnieuw naar West-Java: twee jaar als ambtenaar
voor de resident van de Preanger regentschappen en van 1909 tot 1911 als controleur
en tevens lid van de afdelingsbank te Bandoeng.

Kern met inheemse bestuurders in Bandoeng (1911)

Verlof, verloving en huwelijk
Tussen 1911 en 1913 heeft Kern zijn tweede verlof in Nederland. Om in aanmerking
te komen voor hogere bestuursfuncties in Nederlands-Indië volgt hij verdere scholing
aan de Nederlands-Indische bestuursacademie in ’s-Gravenhage. Ook publiceert hij
in deze periode enkele artikelen in het Koloniaal Tijdschrift. Eén ervan, “De bestuursorganisatie in Nederlands-Indië”, is geheel gewijd aan een in 1911 ingediend wetsontwerp over deze materie. Kern verklaart dat de uitgangspunten van de regering,
decentralisatie en overdracht van bevoegdheden aan het inlands bestuur, zijn instemming hebben en passen in het tijdsbeeld. Maar hij heeft ook kritiek. In vijftien stellingen
legt hij zijn eigen visie neer op hetgeen een reorganisatie zou moeten inhouden.
Intussen heeft Rudolf de Katwijkse Romelia Rutgers van der
Loeff (1882-1943) leren kennen.
Op 2 september 1913 verloven
zij zich. Een half jaar later, op 19
maart 1914, trouwen het paar in
Katwijk. Het huwelijk wordt bij
volmacht voltrokken, want de
achtendertigjarige Rudolf Arnoud
is in 1914 alweer teruggekeerd
Leidsch Dagblad 2 september 1913
naar Nederlands-Indië.

Het echtpaar krijgt twee kinderen: zoon Johan Hendrik Caspar wordt op 19 januari
1919 in Oost-Java te Modjokerto - 50 km ten zuidwesten van Soerabaja - geboren;
dochter Maria Elisabeth Adriana volgt vier jaar later, op 16 februari 1923, en wordt in
Arnhem geboren.

Huwelijksakte

Nederlands-Indië (1914 - 1926)
Begin 1914 keert Kern dus terug naar Indië, waar hij voor korte tijd controleur is in de
residenties Soerabaja en Batavia. Vanaf juli van dat jaar is hij assistent-resident van
Brebes (Pekalongan) met als nevenfunctie het presidentschap van de Brebesche
Afdeelingsbank. Drie jaar later wordt hij in dezelfde rang van assistent-resident
geplaatst in Modjokerto, waar hij deze functie combineert met het voorzitterschap van
de Modjokertosche Afdeelingsbank. Het ambtelijk werk legt veel beslag op Kern, die
daardoor niet toekomt aan het schrijven over andere onderwerpen.
In december 1918 benoemt de regering Kern in een
commissie, die onder voorzitterschap van professor J.H.
Carpentier Alting (1864-1929) staat en tot taak krijgt de
regering te adviseren over de aard van de staatkundige
hervormingen, die de Indonesische bevolking door de toenmalige gouverneur-generaal J.P. graaf Van Limburg Stirum
(1873-1948) in het vooruitzicht waren gesteld.
Aan het verslag van deze commissie, dat in 1920 wordt
ingediend, voegt Kern een eigen nota toe, waarin hij een
afwijkend standpunt neerlegt: hij pleit ervoor om zoveel
mogelijk leden van de Volksraad door de bevolking te laten
kiezen.
Johan Paul graaf
Van Limburg Stirum

Op 19 mei 1920 wordt Rudolf Kern benoemd tot waarnemend adviseur Inlandse
Zaken, een functie die hij tot 1926 bekleedt. Deze periode wordt onderbroken voor een
verlof van april 1922 tot mei 1923. Tijdens dit verlof wordt in Arnhem zijn dochter Maria
Elisabeth Adriana geboren.
In zijn functie als waarnemend adviseur stelt Kern adviezen op voor de regering,
waarin hij wijst op een steeds kritischer houding van de Indonesische bevolking als
gevolg van toenemende politieke bewustwording. Hij pleit ervoor dat de Nederlandse
regering, die zich tot taak heeft gesteld om Indië van een autocratisch bestuurd tot een
meer democratische samenleving om te vormen, met deze veranderde mentaliteit
rekening houdt.
Tussen 1920 en 1926 is Kern bestuurslid van het Bataviaasch Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen.
Na stakingen in 1925 in Semarang dringt hij aan op een onderzoek naar de achtergrond van deze onlusten en op het zoeken naar een oplossing op basis van overleg
met de betrokkenen.
Veel aandacht schenkt Kern ook aan de ontwikkeling van de nationalistische en
communistische beweging. Hij acht het de taak van de regering de activiteiten van
deze groeperingen te kanaliseren, maar niet te onderdrukken. In zijn beschouwingen
over de communistische beweging neemt Kern, in tegenstelling tot de meeste andere
betrokkenen, het standpunt in dat deze beweging op den duur vanzelf in nationalistisch
vaarwater komt.
Kern benadert de problemen die hem worden
voorgelegd op een analyserende, wat afstandelijke, wijze. Zijn opvatting dat de regering door
emancipatiepolitiek de Indonesische bevolking
ruimte moet geven zich politiek te ontplooien,
vindt weinig gehoor bij de conservatief-liberale
Dirk Fock (1858-1941), die van 1921 tot 1926
gouverneur-generaal is als opvolger van Van
Limburg Stirum.
Naast zijn ambt als waarnemend adviseur
voor Inlandse Zaken vervult Kern nog een aantal
andere functies:
- lid van de directie van het Bataafsch Genootschap van Kunsten en wetenschappen (19211926);
- voorzitter commissie tot voorbereiding van
een Centraal Encyclopedisch Instituut (1922);
- lid commissie van toezicht en bijstand van de
Centrale Kas van het Volks-kredietwezen
Dirk Fock
(1921-1922);
- lid commissie van toezicht van de Opleidingsschool voor Inlandse rechtskundigen,
de latere Rechtsschool (1921-1926);

- bestuurslid over de protestantse kerken in Nederlands-Indië (1921-1926);
- lid van het Centraal comité voor de zending van de Indische protestantse kerk te
Batavia (1925-1926).
In 1926 eindigt het verblijf van Rudolf Kern in Nederlands-Indië: hij besluit terug te
keren naar Nederland en wel naar zijn geboorteplaats Leiden.
Leiden (1926-1958)
Na zijn eervol ontslag als waarnemend adviseur in Nederlands-Indië wordt Kern lector
aan de universiteit van Leiden met als onderwijstaak het onderricht in de Soendanese
taal. Ondanks zijn dertigjarig verblijf in de tropen is hij nog fris en vol arbeidslust. Ook
zijn wetenschappelijke periode zal dertig jaar in beslag nemen. Hij heeft zijn werk als
lector op de hem eigen, nauwgezette wijze altijd trouw verricht.
Zijn onderwijs beperkt zich niet tot het Soendaas; hij geeft ok colleges over de Islam
in Nederlands-Indië. Over dit onderwerp had Rudolf Kern reeds gepubliceerd in de
Encyclopedie van de Islam.
Kern is bestuurslid van verschillende genootschappen en verenigingen die de wetenschappelijke bestudering van de overzeese gebiedsdelen
in Zuidoost-Azië beogen. Ook is hij van 1926 tot
1942 eerst secretaris en later penningmeester in
het bestuur van het naar zijn vader genoemde
Instituut Kern. Tussen 1927 en 1937 is Kern eerst
penningmeester en vervolgens voorzitter van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië.
Hoewel lid van de Christelijke Historische Unie,
heeft hij - levend in de besloten sfeer van de
Leidse academie - geen belangstelling meer voor
politieke ontwikkelingen.
Vanaf juli 1940, toen G.W.J. Drewes, de hoogleraar Javaans door de Duitsers als gijzelaar werd
weggevoerd, tot de sluiting van de universiteit eind Vader Johan Hendrik Caspar Kern
november van dat jaar neemt Kern ook examens in het Javaans af.
In 1942 legt Kern zijn lectoraat neer. Na de bevrijding geeft Kern als docent nog een
vijftal jaren college, voornamelijk over het Makassaars en Boeginees, de twee belangrijke talen van Zuid-Celebes. Met een vijftal artikelen, geschreven tussen 1928 en
1948, heeft Kern zich al een bekwaam deskundige op het terrein van de taal- en letterkunde van Zuid-Celebes getoond.
Ook blijft hij geïnteresseerd in de Islam in Nederlands-Indië. Kort voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog schrijft Kerm een uitgebreide samenvatting van de
historie van de verbreiding van de islam in Nederlands-Indië, die wordt opgenomen in
het eerste deel van de grote Geschiedenis van Nederlands-Indië. Ook behandelt hij dit
onderwerp in een afzonderlijk boekwerkje, dat in 1947 verschijnt, al snel is uitverkocht,
zodat het kort voor zijn overlijden aan een herdruk toe is.

Maatschappelijke activiteiten
Behalve op wetenschappelijk terrein, is Rudolf Kern ook op maatschappelijk terrein
actief. Hij is jarenlang lid van de Nederlands Hervormde gemeentecommissie. Tijdens
de oorlog weet hij als kerkvoogd van de Pieterskerk een aantal illegale zaken in graven
in veiligheid te brengen.
Kern maakt ook vele jaren deel uit van het bestuur van het Diaconessenhuis en is
geruime tijd bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering
der Toonkunst.
Voor zijn wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten is Kern benoemd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Zijn laatste jaren en zijn overlijden
Als hij in 1950 stopt met het docentschap, zet hij nog geruime
tijd zijn wetenschappelijk werk voort. Hij werkt aan een woordenboek Nederlands-Soendaas, dat echter nooit is uitgegeven
omdat hij komt te overlijden. Later komt er wel zo’n woordenboek, geschreven door F.S. Eringa, die gebruik maakt van de
door Kern verzamelde gegevens.
Wie de lijst van Kerns geschriften bekijkt, valt het brede terrein
op waarover hij heeft gepubliceerd. Opmerkelijk is daarbij dat het
lijkt of leeftijd geen vat op hem heeft: in de jaren waar anderen
na dertig jaar tropendienst hun rust nemen, doet Kern intensief
wetenschappelijk werk.
Hij vervult op zijn rustige, zwijgzame, soms wel eens wat al te
gesloten wijze de taken waar hij verantwoordelijk voor is. Het is begrijpelijk dat het hem
moeite kost bepaalde zaken aan jongeren over te dragen; dat hij voor nieuwe opvattingen en werkwijzen niet altijd even toegankelijk is, heeft te maken met zijn hoge
leeftijd, maar vermindert het respect voor zijn persoon niet. Op 23 maart 1958 komt
Rudolf Arnoud Kern in Leiden te overlijden. Zijn archief met tientallen stukken is
ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Overlijdensadvertentie

Overlijdensakte

Vier dagen na zijn overlijden wordt Rudolf
Kern op de begraafplaats Groenesteeg in
keldergraf 7 begraven. In Het Vaderland
van 28 maart wordt gesproken over “een
sobere plechtigheid”. Ook staat hierin dat
de rector-magnificus, de hoogleraren van
de literaire faculteit, leden van de wetenschappelijke staf en talrijke anderen aanwezig waren. Nadat een zwager Kerns
verdiensten had geschetst en zijn zoon
een kort overzicht van zijn leven en werk
had geschetst, besloot de hervormde
predikant dr. K.E.H. Oppenheimer deze
bijeenkomst met het lezen van een toepasselijk citaat uit de bijbel en het bidden
van het Onze Vader.

Verslag van de begrafenis

Dit graf, waarin op 6 juli 1813 al Hendrikje Munter als een van de eerste op deze
begraafplaats ter aarde werd besteld, was al sinds 1939 beschikbaar. Op 21 maart
1958, dus twee dagen voor het overlijden van Rudolf Kern, koopt zijn zoon Johan
Hendrik Caspar dit graf. Na Rudolf Arnoud Kern wordt niemand meer in dit graf
begraven.
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