
69

J.H. Kern vijfenzestig jaar

Johannes Hendrikus Kern werd geboren te Nijmegen op 21 december 1903. Na

in zijn geboortestad de lagere school en de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te

hebben afgelopen werd hij in 1922 benoemd tot onderwijzer te Mill. Vervolgens was

hij als onderwijzer en later als hoofd ener school werkzaam in Vlaardingen, Dedems-

vaart, Gorinchem en tenslotte weer in zijn geboorteplaats. In 1949 vertrok hij naar

Bogor (Indonesië) waar hij was benoemd tot hoofd-plantkundig ambtenaar bij het

Herbarium Bogoriense, welke functie hij in 1952 verwisselde voor die van weten-

schappelijk ambtenaar (later wetenschappelijk ambtenaar le klas) bij de Flora

Malesiana te Leiden. In 1957 werd hij in de laatstgenoemde functie benoemd aan het

Rijksherbarium. Sinds 1962 is hij daar werkzaam als wetenschappelijk hoofd-

ambtenaar en sinds 1965 als wetenschappelijk hoofdmedewerker.

Reeds vroeg begon Kern zich ijverig bezig te houden met de studie van de flora

van de omgeving van zijn woonplaats Nijmegen, die in die dagen nog uitblonk

door grote rijkdom. Hij deed dit samen met zijn beide vrienden, de gebroeders

B. en Th. J. Reichgelt. Enthousiast kan hij vertellen over de tochten die zij in die

jaren maakten en over de fraaie vondsten die zij deden. Van de degelijkheid waarmee

de flora werd bestudeerd getuigt vooral het feit dat de drie vrienden zich niet lieten

afschrikken door de studie van „moeilijke" geslachten, als Carex en andere

Op 21 december van dit jaar zal onze vriend Jan Kern zijn 65e verjaardag vieren.

Dit betekent tegelijkertijd dat hij dan de pensioengerechtigde leeftijd zal hebben

bereikt en als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Rijksherbarium zal moeten

aftreden.

Hoewel het hem op deze dag zeker niet aan belangstelling zal ontbreken wil toch

de redactie van „Gorteria” ook een blijk van waardering geven en wel in de vorm

van het nummer dat thans voor U ligt en waarvoor diverse van zijn vrienden en

kennissen een bijdrage hebben geleverd.
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Cyperaceae, Epilobium, Lepidium, e.d., laterook Rubus. Een omvangrijk herbarium,

het herbariumKern & Reichgelt, thans in het Rijksherbarium opgenomen, zal tot

in verre toekomst van hun werkzaamheden het bewijs zijn.

Uit deze studie van de flora van de omgeving van Nijmegen, later uitgebreid tot

die van een groot deel van ons land, resulteerdeneen aantal voortreffelijke publicaties.

Kern werd zo geleidelijk aan van een eenvoudig florist tot een systematicus van naam.

Zijn degelijke werk droeg er toe bij dat hij, die als amateur was begonnen, in 1949

het aanbod kreeg een wetenschappelijke betrekking te aanvaarden aan het herbarium

te Bogor. Van die tijd af kon hij zich geheel wijden aan het vak dat hem zo boeit

en uit de jaren daarna dateren dan ook een groot aantal artikelen, vooral over de

tropisch Aziatische Cyperaceae, die in vakkringen zeer worden gewaardeerd. Niet-

tegenstaande hij zich dus de laatste jaren voornamelijk met de tropische flora bezig-

hield, behield hij de liefde voor de planten van zijn geboorteland en met groot

enthousiasme maakt hij dan ook nog regelmatig onze binnenlandse excursies mee

en kan zich nog immens verheugen in een interessante vondst! Zeker is dat hij ook

na zijn pensionnering zijn botanische studies zal blijven voortzetten. De redactie van

„Gorteria" spreekt de hoop uit, dat hij dit nog vele jaren zal kunnen blijven doen.

De resultaten van Kerns werkzaamheden voor de Nederlandse floristiek zijn vast-

gelegd in een groot aantal publicaties, die men vindt opgesomd aan het slot van

deze bijdrage. Een overzicht van zijn artikelen over de tropische flora zal worden

opgenomen in het eveneens door het Rijksherbarium uitgegeven tijdschrift „Blumea".

Kern op excursie in Zuid-Limburg met Leidse studenten, zomer 1958

(foto J. van Brummelen)
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Hierin zal door de directeurvan het Rijksherbarium, Prof. Dr. C. G. G. J. van Steenis,

gewezenworden op zijn verdiensten voor het onderzoek van de flora van tropisch
Azië.

v. O.

Publicaties van J.H. Kern over de Nederlandse flora

1924

1. (met B. & Th. Reichgelt). Nijmeegsche Carex-soorten. De Levende Natuur 28, p. 334—341,

6 fig.

1925

2. (met B. Reichgelt). Nieuws over Stellaria media. De Levende Natuur 30, p. 58—59, 3 fig.

1932

3. (met B. Reichgelt). Caricologische Aanteekeningen. Ned. Kruidk. Arch. 1932, p. 355—370.

1937

4. (met B. Reichgelt). Caricologische AantekeningenII. Ned. Kruidk. Arch. 47, p. 266—279, 1 pl.

1938

5. (met B. & Th. Reichgelt). Caricologische Aantekeningen III. Ned. Kruidk. Arch. 48, p. 137—

151, 2 pl.

6. (met B. & Th. Reichgelt). Twee voor ons land nieuwe Lepidiumsoorten. Ned. Kruidk. Arch.

48, p. 152—158, 1 pl.

1939

1. (met B. & Th. Reichgelt). Epilobium adenocaulon in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 49,

p. 261—267, 1 pl.

1942

8. (met B. & Th. Reichgelt). Trifolium filiforme L. toch inlands. Ned. Kruidk. Arch. 52, p. 65—75,

2 fig., 1 pl.

9. (met B. & Th. Reichgelt). X Lepidium hybridum Kern & Reichgelt, nov. hybr. Ned. Kruidk.

Arch. 52, p. 76—78.

1947

10. (met B. & Th. Reichgelt). Caricologische AantekeningenIV. Ned. Kruidk. Arch. 54, p.248—259.

11. (met B. & Th. Reichgelt). De ondersoorten van Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. in

Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 54, p. 260—263.

1949

12. (met Th. Reichgelt). In memoriam Joh. Jansen. Ned. Kruidk. Arch. 56, p. 69—72, 2 foto's,

1 kaart.

1950

13. (met Th. Reichgelt). Over enige kritische planten van onze flora. Ned. Kruidk. Arch. 57,

p. 244—261, 1 fig.

1952

14. (met Th. Reichgelt). Onze rivieroevers, schatkamers voor de floristiek. De Levende Natuu' 55,

p.
106—115 en p. 126—134.

1953

15. (met S. J. Dijkstra, Th. Reichgelt & J. L. van Soest). Sur quelques Hieracia subg. Pilosella

des Pays-Bas. Acta Bot. Neerl. 2, p. 522—534, 11 kaartjes, 2 diagr.
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1954

16. (met Th. J. Reichgelt). Cyperaceae-Carex. Flora Neerlandica I, 3, p. 1—133, 62 fig.

17. (met S. J. van Ooststroom). Lijst der planten, waargenomen door leden van de Kon. Ned.

Natuurhistorische Vereniging, afd. Leiden, langs en op de eilanden in de Jufferswatering onder

Hoogmade op 20 juni, 18 juli en 22 augustus 1953. Leids Jaarboekje 1954, p. 97—99.

1956

18. Epilobiumen Carex, in Heukels-Van Ooststroom, Flora van Nederland, 14edruk, p. 381—384.

en p. 717—735.

1957

19. Tragopogon dubius Scop. in Nederland. Corr. blad Rijksherb. 2, p. 17.

1958

20. Tragopogon dubius Scop., naschrift bij art. A. de Visser. Corr. blad Rijksherb. 10, p. 109.

1967

21. Carex hartmanii Caj. in Nederland. Gorteria 3, p. 93—96.

Voorts diverse bijdragen in KLOOS, Aanwinsten van de Nederlandse flora, nl.:

Polygonum X subglandulosum Borb., in Ned. Kruidk. Arch. 47, 1937, p. 137—138.

(met B. Reichgelt). Fumaria schleicheri Soy.-Will., in Ned. Kruidk. Arch. 47, 1937, p. 141—142.

(met B. Reichgelt). Epilobium lamyi F. Schultz, in Ned. Kruidk. Arch. 47, 1937, p.
147—148.

(met B. & Th. Reichgelt). Verbena bipinnatifidaNutt., in Ned. Kruidk. Arch. 47, 1937, p. 148—149.

(met B. & Th. Reichgelt). Luzula campestris DC. ssp. pallescens (Wahlenb.), in Ned. Kruidk.

Arch. 54, 1947, p. 119—121, 1 fig.

(met B. & Th. Reichgelt). Verbena tenera Spreng., in Ned. Kruidk. Arch. 54, 1947, p. 126—127.

(met Th. Reichgelt). Cerastium brachypetalum Desp., in Ned. Kruidk. Arch. 56, 1949, p. 164—165.

(met Th. Reichgelt). Juncus diflusissimus Buckley, in Ned. Kruidk. Arch. 57, 1950, p. 200—201.

Van de 18e druk, 1953 af was Kern mede-bewerker van de Geïllustreerde Flora van Nederland

door E. HEIMANS, H. W. HEINSIUS & JAC. P. THIISSE.


