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Mr. H. J . Koenen 's genealogische arbeid. 

Gevoelde zich Amsterdam's burgemeester gedrongen aan 
de groeve van onzen vriend Koenen met groote dank
baarheid dien trouwen medewerker te gedenken, die hem 
met zijne vele en groote gaven des verstands had bijge
staan zoolang zijne krachten het eenigszins gedoogden, 
ook ons Genootschap en de genealogische wetenschap 
hebben door zijn heengaan een verlies geleden dat moeilijk 
kan worden overschat 

Nadat hij in 1895 tot l id van ons Genootschap was 
benoemd, werd Koenen in 1896 tot bestuurslid gekozen, 
welke functie hij gedurende tien jaren heeft vervuld. 
Zagen wij hem, nadat hij in 1902 metterwoon naar A m 
sterdam was vertrokken, slechts zelden meer op onze 
vergaderingen, de herinnering aan zijne innemende per
soonlijkheid en aan de toewijding, waarvan hij steeds had 
blijk gegeven, kon daardoor niet verflauwen, terwijl wij 
bovendien nog menigmaal het voorrecht hadden schriftelijk 
met hem van gedachten te wisselen. 

Ondanks zijne veelomvattende werkzaamheden en zijne 
geschokte gezondheid wist Koenen altijd gelegenheid te 
vinden voor het schrijven van prettige, opgewekte brieven; 
een beroep op zijn veelzijdige kennis werd nimmer 
tevergeefs gedaan. Nooit maakte hij zich van eene zaak 
af. Alt i jd berustte zijn oordeel op grondige bestudeering 
van het onderwerp. 

De lijst, die hierna volgt, van artikelen van zijne hand 
is vermoedelijk niet volledig. Om een begrip te geven 
van de groote werkzaamheid van hem, wiens ambtsbezig
heden een zoo groot gedeelte van zijn dagelijkschen tijd 
in beslag namen, is zij ecliter voldoende. 

De plaats, welke Koenen innam op het terrein der 
genealogische wetenschap, was eene gansch bijzondere. 
Wie Van zijne studiën kennis neemt, zal stellig niet in 
de verleiding komen schouderophalend over het beoefenen 
van de genealogie te oordeelen. Zijne groote kennis van 
die historie, die zich niet tot jaartallen en ieiten beperkt 
maar ook de staatkundige, sociale en oeconomische ver
houdingen omvat, wist aan zijne opstellen een kleur en 
een leven bij te zetten, welke niet konden nalaten den 
lezer te boeien. De kritiek, waaraan hij menigmaal het 
werk van anderen onderwierp, spaarde hij zijn eigen arbeid 
niet. Scherp kon hij somtijds zijn, maar tot hatelijkheid 
ging hij niet over; en wanneer hij een enkele maal door 
anderen of door een nader eigen onderzoek overtuigd werd 
in een of ander opzicht gedwaald te hebben, kwam hij daar
voor uit met een gulhartigheid, welke wederom den indruk 
bevestigde, dat hij niet alleen slechts de waarheid zocht, 
maar dit ook deed zonder eenige nevenbedoeling. En 
daarom juist wordt in hem voor de genealogie zooveel 
verloren. Voor het opsieren van een stamboom of voor, 
het kleineeren van een geslacht stond hij , het behoeft 
nauwelijks gezegd, veel te hoog; maar hij wist zich ook 
vrij te houden van de neiging de hem ter hand gekomen 
gegevens aan te passen aan eene vooropgezette meening. 
Niemand was daarom beter dan hij geschikt de geschie
denis te schrijven van onze oude adelsgeslachten. Zijne 
studiën over de Teylingen's en Brederode's, alsmede over de 
opkomst der Polanen's beloofden in dit opzicht nog zooveel. 
Dat ook over deze geslachten door hem niet het laatste 
woord is gesproken, niemand kan daarvan meer overtuigd 
'zijn dan hij zelf was. Maar dit staat wel vast, dat al wie 
zich op dit zoo uiterst moeilijk terrein • waagt gelukkig 

zal zijn indien hij beschikt over dezelfde kennis van ge
schiedenis en heraldiek en over denzelfden onbevangen 
blik welke Koenen ten dienste stonden. 
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