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LEVENSBERICHT 

HENDRIK JACOB KOENEN, 
]lOOI< 

J. C. G. BOOT, 

Secretaris der J,etto'kuudige AJrleelilig. 

In de Jaarboeken dezer Akademie van 1859 tot 1862 wor
den niet minder dan tien levensschetsen van ontslapen leden 
gevonden, allen door den foenmaligen Secretaris der letterkun
dige afdceling gesteld en hier voorgedragen. Tellen 'rU daarbij 
de karakterschets van HIEROè'inlUS VAN ALPHE~, de lijkrede op 
DAVID JACOB VAN LEè'iNEP, een vijftal levensberichten voor de 
IJeidsche maatschappij vall letterkunde en vier keurige schet
sen voor de Vereeniging ter bevordering van christelüke lectuur 
door denzelfden bewerkt, dan blijkt het dat Mr. H. J. KOENEN 
deels door plichtgevoel gedreven, deels uit vrije keus en aan 
de inspraak van zijn hart gehoor gevend, vele en goede bijdragen 
voor de letterkundige geschiedenis der Ilegelltiende eeuw gele
verd heeft. Al was het alleen daarom zal een woord van hulde 
aan zijne nagedachtenis niet ongepast zijn, en ik behoef nau
welijks uwe welwillende aandacht te verzoeken, JlU ik gereed 
sta mij V<ln die taak te kwijten door de opgave van enkele 
levensbijzonderheden en van hetgeen hij voor de letterkunde en 
voor deze Akademie gedaan heeft. Ik laat het aan anderen 
over hem uit andere oogpunten te beschouwen en te beoor
deeJen, welke diensten hij aan de stad zijner inwoning bewe
zen, en welke beteekenis hij voor de kerk en het christelijk 
geloof gehad heeft. 
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HENDRIK JACOB KOENEN is op den elfden Januari 1809, 
een maand na het overlijden van zijn vader, te Amsterdam ge
boren. Van vaderszijde was hij van dnitsche afkomst. De fa
milie ~tamt af uit Duren, eene fabriekstad aan de Roer tus· 
schen Keulen en Aken, vanwaar zijn grootvader JOHANN \Vn,
JlELM eerst in 1765 als deelgenoot in eene handdsz31lk nallf 
A msterdam overkwam, terwijl van een jongerfll lJroeder J OHANN, 
die in ] 802 als voorzitter van het hof te BerIin in den adel
stand verheven is, de duitsche VON KiiNEN'S afstammen, vun 
,reIken meer dan een in pruisische staatsdienst aanzienlijke 
ambten bekleedt. De moeder :FItANCON A A NTOINETT.i CON RA

DINA PAUW behoorde tot een oud hollaJ1d~ch geslacht, dat in 
de geschiedenis der republiek eene niet onbeduidende rol ge
speeld heeft. HEN DHIK J Aeon was eenige zoon, en werd onder 
het oog zijner vrome moeder met zijne zes jaren ondere zuster 
door eene gouvernallte onderwezen, des zomers op de landhoeve 
Buitenrust bij Haarlem, \; winters hier ter stede. 

Toen de knaap lust gevoelde om zich op de oude talen toe 
te leggen en 7.ich meer geroepen achtte om een man van studie 
dan om een man van zaken te worden, verzette zijne moeder 
zich daar n iet tegen, maar liet hem van 1820 tot 2;2 des zomers 
te Haarlern het instituut van VAN DEN Hul.T. bezoeken, dat ill een 
goeden reuk van rechtzinnigheid slond, terwijl hU des winters 
te Amsterdam zich op de studie der oude talen toelegde onder 
de leiding van den Conrector H lJSSON, een man van bekrompen 
vermogens, die weinig van het Latijn, nog minder van het 
Grieksch verstond, en zich met andere vakken volstrekt niet 
bemoeide. Niet het slaperig ,onderwijs van dezen leermeester, 
mtwr kinderlijke ijdelheid en door lofspraak aangeblazen eer
zucht dreven uen knaap aan om ûch vooral op het Grieksch 
rIl de metriek toe te leggen, en hij werd in d ie vakken een 
autoditlakt, hetgeen hem de gewoonte gaf tot eigen onderzoek, 
maar tevens vele leemten in zijne kennis achterliet, die hij op 
rijperen leeftijd zwaar gevoelde en diep betreurde. 

DA COSTA'S bezwaren tegen den geest der eeuw, die bij hunne 
verschijning in 1823 zooveel opzien baarden en zooveel gerucht 
maakten, werden llfi[uurlijk in het huis van Mevrouw KOENEN, 



- 4 -

( :3 ) 

die aan DA COSTA en lliens huisvrouw zeer gehecht was, en hen 
veel hartelijkheid toonde, gelezen en besproken, maar trokken 
den knaap toch minder aan dan de Persen en de Prometheus, 
met welke navolgingen van AESCHYLUS hij eerst toen bekend 
werd, en die zijne g€estdrift voor de griekscbe poëzie en voor 
haren uitstekenden vertolker ten top voerden. Hij beproefde 
zelf gricksche versen in versmaat over te brengen, die hij ech
ter later als mislukt beschou\nl en vernietigd heeft. ZUlle kennis
making met DA CosrA dagteekellt van 18Z5, en had een ge
meenzameu omgang en bij tijdelijke afwezigheid eene briefwis
seling ten gevolge, die tot aan den dood van den oudsten der 
beide geestvefll'Uuten in 11560 heeft voortgeduurd. 

1ntusschen was KOEYEX in September 18Z4 als student in 
de rechten bij het Athenaeum ingeschreven na het afleggen 
van een admissie-examen voor de daartoe benoemde commissie, 
die evenmin, als tegen \\"oorrllg aan de hoogescholen pleegt te ge
schieden, de eischen hoog stelde, maar, zooa18 nu te Leiden het geval 
is, zeer geneigd \ras om het ut deaint vires liberaal toe te pas
sen. Naar zijn eigen schatting was het examen goed in het 
Grieksch, voor al het overige minuer dan middelmatig, en be
greep hij dat zijne examinatoren de hoogleeraren VA~ LENNEP, 

W ILLMET en Vo LTE gren groote verwachting van hem konden 
opgevat hebben. De jonge student vergoedde echter wat hem 
aan kennis ontbrak door ijverig studeeren, en heeft in de drie 
eerste jaren van zijn studententijd meer grieksche dichters, en 
daaronder zelfs PINDA RUS, dien hij voor zijn examen koos, ge
lezen cn herlezen dan de meesten op zijn leeftijd. Van z~n 
dichtvermogen gaf hij toen en latcr eenige proeven door enkele 
ponten uit onze geschiedenis in oden te bezingen, die in den 
Vriend des vaderlands van] 8;33 geplaatst zijn alsmede door eenige 
navolgingen van HERDE R en anderen. 

Zijn uit voerigste en beste dicht~tuk de Christen-zendeling 
is van latere dagteekelling en eerst in 1854 met een aanhang
sel van christelijke liederen in 't licht gegeven. In dat gedicht 
wordt. de werkzaamheid van den zendelilIg in een zevental ta
fereelen geschetst, en de auteur beeft daarin zUlle groote be
kendheid wet (Je zendingsgcschiedellis en zUn ernstig jlo;;cn om 

1 * 
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als dichter zich bekend te maken voldoende hewezen. Hier 
te laude trok het zeer de aandac!Jt. en werd door dezen 
geprezen, door genen gelaakt; zelfs buiten de grenzen vond het 
lezers, vooral toen ALBERT K~Arl', de uitgever van de Evan
gelische Liederschat en van de Christoterpe dit, naaf zijn oor
deel nauf emster J'orsc!Jung beruhende, llach Gehult und }'orm 
gleich ausgezeichnete poctische \Yerk" zoo getrouw mogelijk 
in hoogduitsche versen vertolkt had. *) Later is KOE "EN nid 
dikwijls met poëzie opgetreden, die, hoe goed zijne versen ook 
klinken, llaar het mij voorkomt, voor hem meer inEpanning 
dan nitspanning moet geweest zijn. 

Het schraal en dor relaas van feiten, waarmede VA" LE"NEl"s 
collegie over de geschiedenis gevuld werd, trok KOENEN niet 
aan, maar hij waardeerde zeer diens smaakvolle hehandeling 
van oude schrij vers, vooral vau dich tcrs. IJ et waren ook 11 iet 
de lessen van J. P. V,\" CAPPEL1.E, maar G1WF." VA" PlUXSTE

RER\, Proere in ] 8:10 uitgegeven, die het eerst bij hem den 
lu~t opwekte om zich bijzonder met de geschiedenis van .l\ edcr
land te gaan bezig houdelI. In lS27 ving hij onder leiding 
van de beide hoogleeraren, die toen het Athcllaeum tot eere 
strekten en uit wier school een buitengewoon groot aantal van 
bekwame rechtsgeleerden en staatsliedell IS voortgekomen, 
C. A. DES" 'rEX cn J. VA" HALL, zijne rechtsstudiën aun. 
Bij zijne christelijke en kerkelijk-rechtzinnige geloofsovertui
ging ergerde hem de rationalistische theorie vun hLt Ilatu ur
recht vun den eerstgenoemden, en met zijne vrienden N. J. CA L

KOE" en J. W. GEFKEK hield hij zich gaarne bezig met het 
bestrijden van dat stelsel uit de duitsche wijsbegeerte afgeleicl. 
De omwenteling van 1830 gaf door het meer ter sprake komen 
van staatkundige onderwerpen eene andere richting aan huune 
gesprekken. KOENE" gevoelde zich meer aangetrokken door JA
COB VAK HALL, die hem tot zijn privatissimum noodigde cn 
bij cle bewerking vun zijn proefschrift de behulpzame hand bood. 
Na vier jaren zich op de rechtsstudie te hebben toegelegd, pro-

*) Dr.r Christlichc lIeidcnhotc. };in Gedicht VQlI Dr. H .• 1. l\OE~JèN. Stut!· 

gnl't lS5!!. 
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moveerde hij te LeiJen met de verdediging van een ,~pecimen 

historico-iuridicum de patria pote~tate et stat u familiae prin

cipiorum iuris Romani fonte praecipuo. Hij beschouwde daarin 
den invloed der vaderlijke macht op de onderscheidene rechts
onderwerpen als een gevolg van het nomadische leven der aarts
vaders, en toonde aan hoe die macht was afgenomen, naarmate 
het gezag van het burgerlijk recht en der wetten gestegen was. 

De jeugdige meester in de rechten vestigde zich in zijne ge
boortestad, en legde zich aanvankelijk op de rechtspraktijk toe, 
zonder veel gevolg. Eene rechterlijke betrekking te Amsterdam 
had voor hem veel aantrekkelijks, maar hU slaagde in zijne poging 
om daartoe te geraken niet naar wenscl! en gaf dit plan in 1842-
geheel op, toen zijn zwager JHR. DAVID RUTGERS VAN Ro
ZEN B (] HG tot vice-president der rechtbank benoemd was. In
tusschen bleef hij niet werkeloos, maar vatte de pen op, hetzij 
om stellingen die hem Ol! gegroll cl en gevaarlijk schenen te be
strijden, hetzij om zijn oordeel over nit'uwe boeken uit te spre
ken, hetzij om op godsdienstig gebied met DA COSTA en ande
ren een dam tegen het toenemend ongeloof op te werpen. Tot 
de eerste soort behooren zijn Brief aau Mr. AART VEDER over 
diens geschrift de iuris notione apud veteres, waarin hij 
met warmte zijn geloof aan het goddelijk recht der overheid 
verkondigde, en zijn stuk over het beginsel der doodstraf in 
1833 te dezer stede uitgegeven, waarin hij als verdediger van 
die straf optreedt, omdat zij steunt op de leer der Heilige Schrift. 
Tot de tweede categorie rrkeu ik eene menigte artikelen over 
menig wijsgeerig en taalkundig geschrift vooral van BILDERDIJK 
in de Konst- en Letterbode, het Letterlievend maandschrift en 
in meer andere tijdschriften opgenomen. 't I,iefst en 't meest 
verwijlde hij op godsdienstig gebied, eu schroomde niet de ne
teligste vraagstukken daaruit ter sprake te brengen, b. v. dat 
van de eeu wige geboorte des Zoons van den Vader. Dat hij 
hierbij llaar eigen overtuiging te werk ging, maar toch ook 
door den machtigen geest van DA COSTA werd gedreven, staat 
bij mij boven allen twijfel. Vooral zal die invloed zich hebben 
doen gelden, toen de beide vrienden met A. M. C. VA'" HALL 
en W. DE CLERCQ in Mei 1834 een weekblad begonnen uit te 
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geven, dat onder den naam van Nederlandsche stemmen over 
godsdienst, staat-, geschied- eIl letterkunue tot October 1838 is 
voortgezet, en door twee deelen Stemmen en beschouwingen over 
godsuienst, enz. in de twee volgende jaren is vervangen. In 
beide verzamelingen zijn de bijdragen van KOE::-iEX zeer talrijk, 
eu toen de Stemmen zwegen, beeft hij in anurre tijdschriften 
en dagbladen zijn strijd voor de rechtzinnige kerkleer voortgezet. 
DA COSTA was gewoon onderwerpen van Christendom en Bijbel
waarheid met zijn vriend te behandelen, en heeft een voor bei
den vereerend getuigenis van die betrekking gegeven iJl de op
dracht zijner Voorlezingen over de verscheidenheid en de over
eenstemming der vier Evangelien, en KOL~EN heeft zijn vriend 
niet alleen in het levensbericht voor de rnaat~chappi.i der l\' eder
landsche letterknnde dankbare hulde bewezen, maar hem ook 
als theoloog geschetst in de voorrede voor ue Opstellen van 
DA COSTA, die hij in 1861 uit de Stemmen verzameld en in 
vier declen nitgegeven heeft. 

Hoewel KOE~EN geen vreemdrling was in de oude letteren, 
en een levendig gevoel had van hare waarde ook in onze dagen, 
zooals uit eene toespraak bij mIjne installatie als hoogleeraar in 
dat vak in 1851 door hem Ultgesproken en in druk verschencn 
kan blijken, dragen toch zijne schriften geen kenmerk van innige 
gemeenzaamheid met de Griekschc of Romeinsche klasoieken. Zij 
munten meer uit door c1t'n rijkdom en het gepast gebruik van 
wetenswaardige zaken, dan door oorspronkelijkheid van vorm. Zij 
bewijzen dat de Echr\iver zich het best te huis gevoelde en bij 
voorkeur bewoog op het gebied van de nederlandsche taal en van 
de vaderlandsche geschiedenis. lIet zij mij vergund bij de talrijke 
voortbrengselen van zijne pen ('enige oogenblikken stil te staan. 

Het geslacht der PA UWEN, waaruit !7.ijne moeder gesproten 
wa~, ,,·eHe in groote mate zijne belangstelling. Aan drie PAU
WE:'( heeft hij min of meer uitvoerige studii;n gewijd, eerst in 
1 S42, aan ADRfAAN, den waardigen medestander van \V ILLnl 

VAN ORANJE in den strijd voor 's lands ollufhankelijkheid, ver
volgells *) aan diens kleinzoon CORNEUS, die veel heeft bij-

') Ju NlJIIOFf'S Bijdragen foor vader!. geschiedenis. D. VI. 
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gedr;lgcn tot de vestiging en uitbreiding van den Nederlalldschrn 
handel op de Levant, eindelijk aan den vader vail dezen COR
NELIB, ADRIAA:'\S derden zoon REIKIEJl, een' der hoofden van 
de Contra- remollstrantsche en StadllOuderl~ike partij. *) Voor
al de twee eersten 7,ijn belangrijke bijdragen tot de staats- en 
handelsgeschiedenis drr republiek, daar de schrijver vlijtig ge
bruik grmaakt herft van oorkonden en andere stukken uit het 
stadsarchief en van familie-bescheiden, en, waar de aanleiding 
zich aanbood, in aanteekeningen en bijlagen ook andere zaken 
ter sprake gebracht heeft, zooals b. v. de waarde van HOOFT 

als ge8chiedschrijver, t) een verweerschrift tegen GROE"-"S on
gunstig oordeel in de Archi ves geuit. 

Toen de Arlriaan Pauw in 't lir:ht kwam, had het provin
ciaal U trechtsch genootschap des 8chrijvers geschiedenis van 
de Joden in Nederland al bekroond, en het lijvige boekdeel, 
dat die geschiedellis onder de oogen van hut publiek bracht, be
wees, dat die bekroning wel verdiend en het loon was voor 
een zeer uitgestrekt en veelszins lastig onderzoek. Aan den 
8chrijver komt de lof toe dat hij een verwaarloosden akker met 
noeste vlijt ontgonnen, menige vrucht daarvan geoogst en die 
aan belangstellenden voorgezet heeft. 

Het boek trok zeer de aandacht, werd zeer gunstig ontvan
gen, en verdiende de onderscheiding om door Dr. SOMMERS
HA USEN in een beknopteren vorm voor het buitenland meer 
toegankelijk gemaakt te worden. §) Als hij den regel om 
geschriften te beoordeel en !laar den tijd der uitgaaf in het oog 
11Oudt, dan zal nog heden de lezer, die met de latere werken 
van DELITZSCH, 1'fENDELssOHN en anderen bekend is, erkennen 
dat KOENEN'S arbeid voortrdfelijk verdient genoemd te worden 
en dat hij nog niet door een beteren vervangen is. 

*) Verslagcll der Akad. \'. Wetcnsch. Afd. letterkulldc. D. XI. bI. 350-342 ; 
nIcer uitgebreid in .!.tct werk: Over de beide staat~pHtijen in de republiek, dat 
in 1868 ten brJlOere van het Gcdellkteekcll te Heiligerlee in den handel ge

bracht is. 
-;-) AllRIAAN }'AUW hl. 173 vg. 
§) In }'Uii"KELS lIlonalsschrift filr Ge~ehiehte llud Wissenschaft des .TIlden· 

thums, April 1853, onder den titel: "Die Geschicllte der Niederlassullg; der .Iuden 

in Hulland und in den nicdcrländischen Colollirn. 
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lil 1841 las KOE:\EN, door den kerkrraad afgevaardigd Daaf 
de reünie der Waalsche kerken te I"eiden, een stuk voor over 
den oor~prong en den in vloed der gemeenten, die sedert de 
geloofsvervolging iu de Zuid-Nederlandsche provincien van 1578 
tot in 't brgin der zeventiende eeuw in Holland en Zeeland 
gesticht zijn. 'foen twee jaren later een koninklijk besluit het 
grootste deel der Waalsche kerken in ons land met den onder
gang bedreigde, is dat betoog met eene memorie van den pre
dikant TEIsSÈDRE J:A:\"GE van v~rwanten inhoud uitgegeven en 
heeft mede gewerkt tot afwending van het dreigend gevaar. 
De ~chrijver, die eigenlijk niet tot de Waalsche gemeente be
hoorde, maar in dat onderdeel van het protestantisme veel be
lang stelde, ondernam weinig later een soortgelijken arbeid door 
het bewerken van de gescbiedenis der "Fransche vluchtelingen, 
die door hun aantal, vermogen en bekwaamheden aan die ker
keu een tot nu toe voortdurend bestaan verzekerd hebben. Hij 
werd daartoe uitgclokt door een prijsvraag in 1843 bij ver
nieuwing uitgeschreven door de Maatschappij van neuerl.letter
kunde. CIl had de voluoening zijn arbeid in Juni 18't5 met 
goud bekroond en spoedig daarop ter perse gelegd te zien. 
Ook dit werk is de vrucht van vele en moeilijke onderzorkin
gen, getuigt van de gave om .het uitgebreide materiaal goed 
aan te wenden en brengt den vromen zin van dell schrijvcr 
duidelijk aan den dag. Al is voor het groote publiek dat ge
deelte van het bekende werk van Cu. WEISS, waarin hij de 
geschiedenis uer }'ransche protestantell, die naar N euerlanu zijn 
uitge\l·eken. verha'llt, eene meer aantrekkelljke lectuur, zal toch 
KOENEN'S verhandeling naast het helaas! onvoltooide werk 

van den heer BERG VAN DUSSF::\-M UII.KERK, dat bijna gelijktij
dig iu 't licht kwam, voor eene grondIge kennis van dit on
derwerp onmisbaar blijven. 

In 1~46 kwam hirr eene inrichting voor onderwijs in koop. 
handt! en nijverheid door de onbekrompen bijdragen van eenige 
aanzifmlijke ingezetenen tot stand, die onder hare beschermer~ 
en eelste bestuurders ook KOE~EN tel(le. Bij de inwijding op 
den nrgendcJ\ October hield hij de feestrede, waarin hij na 
ecmgc goede opmerkillgen over handelsgeest en kunstvlijt 
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het ontstaan van handelsscholen bij onze naburen en dl' wor
ding dezer inrichting schetste, en eindigde met een tafereel op 
te hangen van de vruchten, die men van de nieuwe school 
mocht verwachten. Heeft zij die niet zoo rijkelUk opgeleverd, 
als haar ontwerper Dr. S,UtPHA TT, de feestredenaar en velen 
gehoopt hadd en, het goede doel, dat zij beoogden, is door de 
uitkomst niet gebleken onbereikbaar te zijn. De kort daarop 
gevolgde benoeming van den spreker tot ridder van de orde van 
den Nederlandschen leeuw schijnt vooral eene erkenning zijner 
verdiensien voor die school geweest te zijn. 

In eene stad als Amsterdam, waar zoovele instellingen be
staan, die niet zonder toezicht, beheer of bestuur kunnen blij
ven, worden personen, die het evenmin aan tijd en lust als aan 
bekwaamheid ontbreekt om zich daarmede te bemoeien, zeer 
gewaardeerd en met het vertrouwen hunner medeburgers en van 
den gemeenteraad vereerd. Dit is aan KOE'<EN in ruime mate 
te beurt gevallen. Reeds in 184.2 werd hij gekozen tot lid 
van den raad en bleef dit tot 187;3, toen hij verzocht niet 
meer in aanmerking te komell; na de invoering der directe 
verkiezingen werd hij in 1850 lid der Provinciale Staten en 
bleef het tot in dit jaar; vele jaren is hij Curator van het 
Athenaeurn en van het G)'mnasiurn, en lid van verschillende 
burgerlijke en kerkelU kc Administratien en Commissiell geweest, 
en, het zij ter zijner eere gtzegd, hij heeft die allen ernstig 
opgevat, eu zoolang zijne gezondheid dit toeliet, met ijver 
waargenomen. 

Of het hem bijzonder genoegen gedaan heeft, dat de Staats
Courant van 25 Eebruari 1847, zijne benoeming door Z. M. den 
Koning tot \Y ethouder der gemeente Amsterdam berichtte en 
of h ij de meest geschikte man was om met het beheer der 
publieke werken belast te worden, durf ik niet beslissen, en 
acht het hier ook niet de plaats om over de wijze, waarop hi.i 
gedurende vier jaren in die betrekking werkzaam geweest is, te 
spreken. 

Maar al staat in zijn dagboek op Dinsdag 16 Mei lR4R 
niets anders te lezen dan de eenvoudige verklaring: I! Heden 
mijne aanstelling of benoeming als lid des instituuts ontvangen 
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en aangenomen," houd ik mij toch overtuigd dat juist die be
noeming hem bijzonder genoegen zal gedaan hebben. Dat hij daar 
goed op zijne plaats was, heelt hij al spoedig bewezen door 
onmiddelük na zijlle installatie bij de 'l'weede Klasse het voor
stel te doen om van de nieuwe ledell eene Î:ltreerede te vorde
ren, en door in de vergaderillg van 2 9 Juni het voorbeeld 
daartoe te geven met cene rede: Over het tegenwoordig stand
punt der beoefening van gesehiedcllis, taal- en letterkunde des 
vaderlands; een stuk, dat de zeldzame eer genoot om in de 
Verhaudelingen der klas~e te \\orekn opgenomen. En men 
wauc niet Jat K01:::'<I'::"i meende hiermede ZijLC sehuld aan het 
Iustituut afgedaan te hebben. Yerre van daar. Hij llam voort
durend krachtig deel aan de werkzaamllcden ell de Jaarboeken 

van 1850 en 1851 bevatten in de schoéllle verslagen, die uit 
de wel vfrsneden pcn van AB!~. DES 1\)10 Itl ,; V,~:"i DEI{ llOEVEN 

gevloeid zijn, het onloochenbaar be\\i.h dat het KOENEN'S 

schuld niet geweest is, dat het Instituut als cene allIlutte 1Il

stelling werd opgeheven. *) 
Natuurlijk kwam bij onder de eersten in aanmerking, om 

b~j de uitbreiding der KoninklUke Akademie van Wetenschap
pen III 1853 tot lid benoemd te worden en werd onmiddelijk 
daarop tot Secretaris der letterkundige afdeeling gekozen. Hij 
ging in de Akademie niet op vroegeren arbeid rusten, maar 
heeft met daden getoond dat bij de spreuk vun den ouden 
frunschen adel noblesse obüf)e, op den adel \'i111 eell wetensehap
pelijken titel toepasselijk rekende, en mee!lde, dat ook deze te
genover voorrechten verplichtingen stelde. Als lid behoorde hij 
dus lIiet steeds onder de hoorders, maar trad menigwerf als 
spreker op; en als de afdeeling niet in ruimere mate aan hare 

roeping voldaan heeft, men wijle het aan de onverschilligheid, 
de gemakzucht, de lauwheid van velen harer leden, die de po
gingen, door hem als Secrebris aangewend om meer deelneming 
en belang~telling op te \rekken, hebben doen mislukken. Toen 
in den laatsten tijd eene lastige k waal hem verhinderde om de 

*) Zie ,Taar]". ck van 1800 1,1. 122-1:lO en van 1851 hl. 48-iJ~, waar de 
hoofdinhoud van zevell mcdededilll;cn vall K. wordt opgegeven. 
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vergaderingen hij te wonen en deel te nemen aan de werkzaam
heden, aehtte hij zich verplicht om voor een meer waardigen 
plaats te maken en werd op zijn verzoek onder de rustende le
den opgenomen. Hoe anderen hierover denken, weet ik niet 
"at mij betreft, ik prijs zijne handelwijze en zal in soortgelijke 
omstandigheden zijn voorbeeld volgen. 

Zijne belangstelling in alles wat de ontwikkeling van den 

publieken geest cn den bloei van zijne beminde geboorteplaats 
kon bevorderen, spoorde hem aan om in de veruieuwde afdeeling 
voor koophandel der M aatscbappij, die zich geluk kig door ver
diensten noemt, in den winter van 1 H52 tot 1857 eene reeks 
voorlezingen te houden over de geschiedenis van den handel en 
van de nijverheid, van scheepsbouw en zrevaart, van handels

politiek en van den boerenstand, allen Nederland en vooral de 
hoofdstad betrefl'ende, die met drie voorlezingen terzelfder plaatse 
gehouden over de geschiedenis der filJalJtit~n van Amsterdam, 
met lHlIlteckeningen en bijlagen verrijkt, achtereenvolgens zijn 
uit gegeven en zes octavo boekdeelen vormen. 

't Kon niet missen, of de schrijver die noch handelaar noch 
industrieel noch laTllJbouwer was, moest bij het behandelen van 
die onderwerpen wel eens dwalen, en 'rij verwonderen OIJS niet 
dat een bevoegd heoordeelaar, die aan den tweeden en vierden 
bundel (zeevaart en finantiën van Amsterdam) groot en lof heeft 
tocöezwaaid, in den eersten en derden (handel en nijverheid) 

vele leemten kon aanwijzen. *) Maar besehoUlrt men deze voor
lezingen, zooaJs de schrijver ze wilde beschouwd hebben, als 
proeven, als bijdragen tot de ge~chiedcnis van vour Nederland, 
vooral voor A msterdam zeer brlangrijke ondenrerpen, die geheel 
of grootendeels venr:1arloosLl waren, dan :t,al men die met groote 
toegevendheid beoordeelfll, en (ien schrïj"er dank zeggen voor 
eene mcnigte wetenswaardige zaken, die hij in een kort bestek 
en in duidelijke woorden onder het bereik van honderden ge
bracht IIreft,die anders niet licht eelle gelegenheid zouden ge
vonden hrbben om zich dnarmede bekend te maken. De man, 

die uit zuivere belangstelling in den bloei 'yall handel en nij-

*) Zie de Gids, Nov. 1854 blz. 567-57U en Mei 1856 blz. 693-722. 
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verheid uit het verledene lessen venamelde voor het tegen. 
woordige, en die naar 7:ijn vermogen zijne medeburgers tot een 
nieuw leven eu tot verhoogde bedrijvigheid opwekte, verdient 

met eere herdacht te worden. 
Naa~t de vaderlanclsche ge8chiedelli~ noemde ik de taal, als 

eell der door KOE:\"EX met lust beoefelIde vakkell. 11 De taal. 
schred h ij eens, *) het gemeenschappel ij k erfgoed van alle Ne
derlandprs, heeft op alkr \rezellllijke belangstelling recht, en 
het ware verherd hare behandeling aan enkelen over te laten, 
als of men daartoe eene bepaalde rOC'jlillg door stand of werkkring 
noodig IJad. NielllaIlil mag aan het zuiver en ollge~chollden be
waren van dat pand, aan de g(~heele natie toehetrouwd, onver
schillig zijn." Zijne belangstelling iJl dat erfgoed toonde hij 
door menige beoordeeling van taalkulldige werken van BILDER

DIJK en van KI!iKEll, door eene voorlezinD over het nederduit
sche 11Jphabet iu de tweede klasse V1111 het Instituut en niet 
het minst door het voorstel bij de Akademie ingedielld tot het 
heteugelen \"<m de tualverbastering. lJl DE JAGER'S :\Iagazijn 

leverde hij eene Ilalezing op het woordenboek des T nstituuts 
uit P. Ct':. IIooF'r's l\ederlandsche historien, en ook het neder
landsch woordenboek van DE YIlIES en 'rE WI'\KEL ontving zijne 
bijdragen. Meermalen heeft h ij een \\erkzaam deel genomen 
aan de taalcon3ressen. Daarom viel hcm de eer te beurt om 
in 1854 te Utrecht 11Is voorzitter de bijeenkomst te leiden. 
Wat anderen in rlit vak arheidden, vonel in hem een deelnemend 
en als het nooelig was ondersteunend kenner, zooals bijvoorbeeld 
BE:'iDSE:,\'S werk over de Noordfriesclle taal, dat in lSBO door 
de zorg van Prof. ~I. DE Y lUES tl' Leiden is uitgegeven, het 

licht niet zou gezien hehben, al" hij niet de kosten der uit
gave had op zich genomen. 

Het aanzienlijk vermogen, dat hij van zijne ouders geërfd 
en door zijn huwelij'., mf't DroNYSL'I. CAT/lARINA VAN IIAL'rEllEN 

vermeerderd had, stelde hem in staat om, ook toen een talrijk 
kroost uit dien echt geborcn was, ambteloos te ievell eu een 
groot s-rdrelte van zijn tijd aan het lezen, het maken van uit-

*) 111 UC al"cm. Knmi- cu Let!erhouc Tall 18,,1 l'io, 24. 
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treksels en van aantepkeningen op het gelezene, het schrijven 
van een dagboek en van zijn eigen leven voor zich en voor 
zijne kinderen, het voeren eener uitgebreide briefwisseling, het 
samenstellen van talrijke werken voor de pers te besteden. 
H. W. 'rYDlmAN schreef een waar woord, toen hij de voorle
zingen over de geschiedenis van den handel aankondigend, al
dus aanving: IIDc heer lIlr, H. J. KOI:;XEN spreekt en redevoert 
gaarne; en waarom zou !Jij het niet doen? wallt hU doet het 
goed i" bij bet zien van een groot deel van hetgeen hij schreef, 
voeg ik daarbij: hij voerde vaardig en gaarlle de pen. Nulla 
(hes sine linea zou een goed devies voor hem geweest zijn. 
Vun Zijll vermogen maakte hij ook 110g een ander gebruik. 
Waar zijn hulp voor behoeftigen werd ingeroepen, waar een 
vriend in den nood zich tot hem wendde, waar het algemeen 
belang of de eer en het voordeel der hoofdstad groote offers 
vorderden, daar bleef KOENE" niet achter. 
~ a 1 H6:J is zijne werbaamheid zeer afgenomen. 'regen eene 

kwaal die hem mismoedig maakte en tot somberheid stemde 
had hij in den zomer baat gezocht aan de wateren van Kissin
gen, maar die niet gevonden. Hij schreef in 't begin van 64 
lil zijn dagboek: "Ik ben in het laatste jaar machtig achter
uitgegaan." Dnarom heeft hij ook het Secretariaat dezer afdee
ling in December 1863 nedergelegd, cn toen hij weinige maan
den later Illet zjjne beide ambtgenoten als Curator van de door
luchtige school, waaraan hij zoo gehecht was eu dIe veel aan 
hem verplicht is, door de wauhlmoedigheid van de gemeente
raad genoopt werd af te treden, beschouwde hij het werk van 
zijn leven als afgcloopen. Op 4 December staakte hij de voort
zetting van zijn dagboek. Il ij heeft nog tien jaren daarna ge
leefd, maar door zwaar lichaamslijden, door het verlies eens zoons 
cn eener gehuwde dochter, door den Jood zjjner echtgelloote, met 
\\ic hij zcven en dertig jare n lief cn leed gedeeld had, werd hij 
zwaar beproefd, en eindelijk gedrongell om de laatste banden, 
die hem nog aan de wetenschap, den staat en de kerk verbon
den hielden, los te maken. De dood, die op den 13ucll October Il. 
hem uit ondragelijk lijden verloste, was voor hem een reddende 
engel cn hij die als een vroom christen 0l) aarde gewandeld 
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heeft, is zeker vol blijde verwachting de eeuwigheid ingegaan. 
H ij heeft zijn loop geeindigd en het geloof behouden; 1110ge 

de kroon der rechtvaardigheid voor hem zijn weggelegd. 

U I T G E G E VEN GES C H lt I .1<' TEN *) 

H. J. KOEN EN. 

A. PoÎ!zie. 
J 830. Ode ter gelegenheid van den Poolschen opstand. Alr.st. 

bij P. den Hengst. 
1841. Geen concordaat met Rome. Een volkslied. Amst. bij 

P. N. van Kampen. 
1%4. De Christen-zendeling. Met een aanhangsel van christe

lijke liederen. Haarlem, bU A. C. Kruseman. 
13. Proza. 

lS:3 1. Specimen hist. iurid. de patria potestate et stat u familix, 
principiorum iuris Romani fonte praecipuo. Amstelodami, 
typis C. A. Spin. 

] 832. Brief aan den heer A. VEDElt betreffende deszelfs verhan· 
deling over de oudste begrippen van recht. Amst. bij 
J. Immerzeel Jr. 

1833. Over de majesteit des oppersten gezags. Amst. 
Over het beginsel der doodstraf. Amst. bij Tmmerzeel Jr. 
De leer der Heilige Schrift aangaande de eeuwige ge
boorte des Zoons van den Vader, vrijmoedig onderzocht. 
teiden bij h Herdingh & Zoon. (Zonder naam van den 
schrijver uitgegeven) 

1842. ADRIAA~ PA uw. Ecne bijdrage tot de kerk- en handel. 
geschiedenis der zestiende eeuw. Amst bij D. Groebe. 

*) Deze lijst brvat enkel de titels der afzonderlijk uitgegeven werken, en van 

hetgeen in de werken ,an het Instituut en van de Akademie te vinden is. Vau 

de opga,e Tan lo'se gedichten en vau ontelhare artikels d,wr hem sedert 18~lO 

aan onderscheideue tijdschriften en da~Llaueu ter plaatsing geZ'lnucn en daariu 

opgenomen moet ik mij enthouden. Ook in de evangelische Kirchen-Zeitung heeft 
hij in 1834- aö en i. 1862 en ü:}· menig artikel gelever..!. 
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1843. Gesclliedrnis der Joden in Nederland. Utrecht. 
Deux mémoires sur les (~glises \Yallonnes par J. Teissè
dre l' Al]O'e et Il. J. Koenen. Amst. de la Chaux et I:> 

fils. 
1134.4. Hieronymus van Alphen als Christen, als letterkundige 

en ~taatsman. Amst. bij Höveker. 
1846. Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fran· 

sche vluchtelingen in Nederland. Leideli. 

Hedevoerillg lot inwijding der inrichting van onderwijs 
in koophandel en llijverheid te Amsterdam. Am~t. bij 
"M. Schoonevtld. 

lS51. Redevoering over lIet aanbelang der beoefening van de 
klassieke letterkunde ook llOg in ollze dagen. (Als hand· 
schrift gedrukt) 

lS53. Lijkrede op D. J. van J,ennep. Amst. bÜ Fr. 1I1üller. 
Voorlezing over den E!lgeI~cheJl dichter Robert Montgo
mery, Amst. bij H. Hüveker. 

Voorlezingen over de geschiedenis des N ederI. handels. 
Am:st. bij J. Müller. 

185·1-. Voorlezillgen over de geschiedenis van scheepsbouw en 
zeevaart. Amst. bU M. H. Binger & Zn. 

l855. Voorlezingen over de geschiedenis der finantiën van Am-

8terdam. Amst. bij denz. 
1856. Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Ne

derland. Haarlem, bU A. C. Kruseman. 
1857. De vroegere en latere Neder!. handelspolitiek. Vier V oor

lezingen. Haarlem bij denz. 
1 858. De N ederJan dsche boerenstand historisch beschreven. 

Haarlem bij denz. 

1861. Gedachtenis-rede op G. H. von Schubert. Amst. bij H. 
Höveker. 

1863. Ter nagedachtenis van J. J. Ie Roy. Amst. bij denz. 
1868. Over de beide staatspartijen in de voormalige Repuhliek 

der Vereenigde Nederlanoen. Amst. bij C. G. Van der Post. 
'rer nagedachtenis van Mr. C. M. van der Ke;np. 2de 

druk. Amst. bij H. de Hoogh. (Vroeger uitgegeven in 
De Vf'reelli!Jill!l. Dec. 1862.) 
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C. B{jdragen in de werke?l 'Can het Kon. Ned. Instituut 
en in die der KUil. Akademie va?l wete1l8chajJpen. 

1 B48. Over het tegenwoordige standpunt der beoefening van 
geschiedenis, taal- en letterkunde des Vaderlands. (Nieuwe 
reeks \'all verhand. dEr 2de kJ. D. 1. bL 55.) 

18-t9. Over de besLanddec1en van het nederduitsehe alphabet en 
meer bepaald over de daartoe behoorende letters C. Q. 

X. Y. (aId. D. 11 blz. 75.) 
1856. Voorstel tot het nemen van een maatregel tegen de ver

bastering der taal. (Verd. der Akademie. 1. 179.) 

1862. 

Over eeu brief van :Filips 1 I aau den Hertog van Parma 
bescllOuwd in \'erband tot den duitsehen rijksban. (aId. 
n. 5n.) 
Mededeelin(f over heto'cen o 0 

Lot uitbrriding van het 
deelen. (aId. VL ;->41.) 

de Nederlanders gedaan hebben 
Christendom in andere wereld-

Bedenkingen over het "ir.dcn eener algerneene faal. (aId. V IJ A) 
] B66. Over de beteekenis van het wapen van Haarlem. (aId. X. 340.) 
1867. Cornelis Booft en RcilJier Pauw, eene b\jdrage tot de 

karakteristiek der twce staatspartijen in de oude Repu-
bliek (aId. XI. 201 en 306.) 
Levensbericht valJ Jacob van Uall. (Jaarboek 1859. bI. 84.) 
-- ----- J. van Gilse. (aId. bI. 95.) 
-- - --- C. J. vall Assen. (aId. bI. 98.) 
------- Nic. Christ. Kist. (aId. bI. 1:35.) 
-- --- - - Thomas Babingtoll lord Macaulay. 
(aId. hl. 142.) 
'Ier gedachtenis van C. K. J. von 13unsen. (Jaarh.1860. 
bI. 91.) 
------- J. Ackersdijck (Jaarb 1861,bl.121.) 
-------- '!'h. W. J. JUYllbolJ. (aId. bI. 129.) 
J,cvcllsbericht van }'r. Carl von Savigny. (aId. bI. 136.) 
------ J. G. HullemalJ. (Jaarb. 18G2, bl. 193,) 


