
bs t3lOÇRAfE van
Johanna petRoneLLa be timmazman

bOOR PRO~CSSOR Johan FRebsRlk hennaX,

(anno 1786).

Een groot gemis, dat wordt gevoeld, wanneer het resultaat van
een dikwijls langdurig en intensief genealogisch onderzoek ter hand
wordt genomen, is het ontbreken van biografische notities betref-
fende de personen in de kwartierstaat of de geslachtstabel vermeld.
Zeker is het niet altijd mogelijk om van een ieder feiten te vermelden,
die nauw met de geschiedenis des Vaderlands samenhangen of van,
de sterke invloed getuigen, die een der voorouders in een of ander
bestuurscollege had. Na de samenstelling van de genealogie ener
familie zal de bewerker daarom genoodzaakt zijn de nodige bio-
grafische bijzonderheden te verzamelen om zijn werk aantrekkelijk
te maken en hierdoor tevens te trachten een verklaring te geven
van de dominerende karakter-eigenschappen in een familie.

De aangewezen bron voor de verzameling van deze gegevens is
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m.i. de bibliotheek, waar we naast de biografische woordenboekenl),
pamfletten, pro of contra een bepaald persoon, gedrukte reisverhalen,
etc. kunnen vinden. Zijn deze publicatie’s  niet voorhanden, dan
kan de genealoog zijn werk de nodige fleur geven door een beschou-
wing toe te voegen van de ontwikkeling van een gemeente of de
economische groei van een bedrijf, waarbij leden van het bewerkte
geslacht direct of indirect bij betrokken zijn geweest.

Is de onderzoeker gelukkig en vindt hij in een bibliotheek een
publicatie betreffende een persoon, voorkomende in een door hem
samengestelde genealogie, dan kan hij evenals professor Hennert
schrijven, dat het zeer nuttig is, ,,de caracters en bedrijven der
menschen van allerlei standen en van beide sexen na te speuren.
Vermits de levensbeschrijvingen een rijke stof aan de menschkunde
opleveren, kan men dezelve schier niet genoeg vermenigvuldigen,
om zoo wel aan mannen als aan vrouwen leerrijke voorbeelden te
verschaffen”. Johan Frederik Hennerf, professor in de Mathesis en
Philosofie, schrijft deze woorden niet m de proloog ener genealogie,
maar in het bloemzoete voorwoord, dat hij aan de uitgave van de
nagelaten gedichten van zijn tweede echtgenote, Petronella Johanna
de Timmerman, laat vooraf gaan. Professor Hennert werd op
19 October 1733 te Berlijn geboren, als zoon van de Hofraad  bij
de Hoge Rekenkamer. Zijn vader wenste, dat hij rechten zou
studeren, doch in zijn jeugd studeerde hij met veel ijver wiskunde,
letteren en wijsbegeerte, In het jaar 1755 vertrok de jonge man
naar Parijs om onder leiding van Nicolais  Joseph Delisle ,,astronome
de la Marine” zich met astronomische studiën bezig te houden en
tevens zijn wiskundige kennis bij de beroemde Lammnier te ver-
rijken. Lang bleef de begaafde jongeling niet in de Franse hoofdstad,
waar hij temidden van vele geleerden, o.a. Réaumur een studentikoos
leven leidde. Het schijnt, dat hij zich sterk tot de Republiek voelde
aangetrokken, waar hij zich in 1757 te Leiden vestigde. Om in zijn
levensonderhoud te voorzien, begon hij met privaat les in de wis-
kunde te geven. De jonge geleerde met zijn prettige omgangsvormen
voelde zich in de studentenstad Leiden spoedig thuis en slaagde
erin om vele jongelieden als leerlingen en vrienden om zich te ver-
gaderen. Zo zien we als zijn leerlingen o.a. J. H. van Swinden,
later hoogleeraar te Franeker en te Amsterdam en de jonggestorven
J. J. Blassière. Het zal voor Hennert ongetwijfeld een voldoening
zijn geweest, toen hij in October 1765, na het vertrek van professor
J. de Castillon naar Berlijn, tot gewoon hoogleraar aan de Utrechtse
Universiteit bevorderd werd, nadat de Senaat hem eershalve de
titel van Philosofisch Doctor et Liberalium Artium Magister ver-

l) Zie voor een opgave van belangrijke handboeken G. N. jrg. 2 no. 2,
blz. 235 vv.
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leende. Zijn buitengewoon en gewoon hoogleeraarschap  aanvaardde
Hennert met de redevoeringen respectievelijk getiteld ,,Over  hef
vernuft van den wiskundige” en ,,Dat een degelijke studie van de
wiskunde mef de opvoeding gepaard behoort te gaan”. Hennert is
ongetwijfeld een humoristisch man geweest ; dit blijkt bijvoorbeeld
uit de titel van zijn rede, gehouden in 1769, toen hij voor de eerste
maal het rectoraat overdroeg, getiteld ,,dat de vermaken niet on-
bestaan6aar  zijn met het karakter van een fatsoenlijk man”.

De nieuw benoemde professor besteedde nu zijn tijd nuttig met
de samenstelling van het eerste leerboek der wiskunde. Naast zijn
vele werkzaamheden vond onze geleerde evenwel nog tijd in het
Frans een boek over de fortificatie-kunst en over de schootswijdte
van bommen te schrijven en ontwierp in 1794 een plan om officieren
in krijgsdienst van de staat wiskunde te onderwijzen.

Professor Hennert’s tweede echtgenote, Petronella Johanna de
Timmerman, geboren te Middelburg 2 Februari 1724, eerst gehuwd
met Abraham Haverkamp, is voor haar tijd een geleerde en begaafde
vrouw te noemen, die haar na overlijden op 1 Mei 1756  door haar
gemaal op melancholieke toon herdacht wordt in het voorwoord,
dat aan haar nagelaten gedichten voorafgaat. De sentimentele
hoogleraar noemt zijn overleden huisvrouw ,,een brave gade, een
kleinood aan de borst van haaren egtgenoot, de steun van den
vermoeiden held, de verkwikking des geschokten staatsmans, de
drijfveer der pogingen van geletterden, van kunstenaren en koop-
lieden”. Na haar sterven is Hennert geestelijk gebroken en drama-
tiseert, ,,ik zal deeze bladen voor ‘t laatst gebruiken ; mijne oogen
van den starren-hemel aftrekken en op haare silhouette, op hare
urne nederslaan, en slegts verheffen om de vlugt der Capelle nae
te zien”. De gestorvene was uitermate zuinig. Ze bewaarde ,,alle
stukken en snippers van linten en neteldoek en andere stoffen”,
en wist al deze rommelarij systematisch weg te bergen, zodat haar
man na haar dood ,,verrukt was over de treffelijke orde van schik-
king”. Haar ,,cabinetten maakten de vertoning van welgeschikte
winkels”. Petronella Johanna was niet vlug van geest, doch bezat
ongetwijfeld het geduld om haar leerstof lang te bestuderen. Zij
had moeite met algebra, waarvan haar echtgenoot schrjjft  ,,deze
wetenschap vereischte een zekere vlugheid van geest, die aan de
geduldige overpeinzing dikwijls ontsnapt. Deeze vlugheid van geest
was mijn vrouw niet eigen. Zij had tijd noodig om iets te vatten”.

Toen Hennert’s liefde voor haar ontvlamde ,,was zij met de ver-
handeling der kogelsneeden van den Heer Blassière, onzen vriend
en mijnen leerling bezig ; en hier meede staakte zij haare wiskonstige
oefening, waarlijk ver genoeg gebragt voor eene huishoudelijke
vrouw”. Haar astronomische experimenten staakte zij, met als
laatste rekening de doorgang van Venus door de zon in het jaar
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17G9.  ,,Gelukkig  jaar - gezegende  ~wtand  Junij”,  f i l o s o f e e r t  o n z e
professor , ,,wattneer ik baar als bruid kon begroeten.  Ik leidde haar
als bruid op deti  starretoren  om de vereenig’ing van Venus met de
Zon te z ien” . De ttieuwe Mevrottw Hentiert  was goed onderlegd in
de astronotttisclte wetettscbap  en ltaar opgetogen echtgenoot deelt
trots mee, dat ze ,,gentakkelijk  een verreki.iker  van veert ig voet
(kon) stellen”. Het gedichtje, getiteld ,,Op de staartstar,  zich ver-
toonende  in de jaren 1743 ett 1744”, dat in 1746 door haar gemaakt
werd,  getuigt  van haar langdurige bclattgstelling  in de astrottontie
en geeft  ous eett  indruk van de ,,dichtkttnst”  in baar t i j d .

. ,,Gcwicktc  s ta r ,  wa t  s leep t  ge  ectt streek  pau <lans
in ‘t goud gepruikt ,  door ‘s Hetttels blaattwen  ‘T rans
B o r d u u r s e l  tian ‘t onzachli jke Alvermogett”  etc.

A ls  gade  bee f t  Pe t rone l la  Joltanna de Tinmerman  baar wis-
kunstige en astronomische kennis niet  meer uitgebreid,  in deze
pcrioclc  van haar  leven vulde zij baar ledige uren niet liet lezen van
de werken van haar ,,Lievelingspoëten”,  waarottder Molière, Racine
en Voltaire. Haar vordering in de diclttkunst  w e r d  g e w a a r d e e r d
door Itet diclttlievettd  genootschap te ‘s-Gravenhage, dat Itaar  ver-
eerde met de titel van Horzorair  Lid.

De serie gedichten, waar titels in zijn te vinden als ,,Verscltonings-
bede van tttijn bondje aan mijne zuster” en ,,Brief van mijn katje,
aan haar oude vriendin Joli, ltet Itondje van tttijn bt-oeder”, is niet
vat] een hoge litteraire waarde. Als meest geslaagde penttevrucltt
mogen we aanmerken Itet gedichtje van 1756 opgedragen  aan baar
jettgdvriendirt Betje Wolff 1) en getiteld ,,Aatt  de geestrijke jufvrouw
Elizabeth  Bekkcr”. Petronclla  Johanna de Titnmerman  was voor
haar t i j d  ecti zeer ontwikkcldc  VI’OLIW,  tlic Ilurist dc WL)I.kbtl  Vtttt Iltt~lt’

geliefde letterkundigen een intettsieve studie maakte van de natuur.
Haar Itooggelcerdc gemaal vertelt, dat ze tttet grote ijver de natuur-
kundige werken bestudeerde vatt  Van Musschenbroek,  Nollet  en
het zo populaire Schouwtoneel der Natuur. Practische kennis werd
opgedaan in het bos bij Maarsen, waar de professor een buitenverblijf
bezat. ,,gen  capel, een wormpje, een rupsje Wierden al wandelende
gegrepen en bezien, doch niet gedood ; na de proefneming wierden
de diertjes in bun eletnettt  terug gebracht”, luidt het verslag van
een verblijf in professor’s Utopia. De Scltepping Gods imponeerde
de geleercle  vrouw steeds, waarop zij dan wees ,,zonder fientelarij
en angstvallig gebaarden”.

‘) Elisabeth Becker,  1783-1804, gehuwd met Ds. Wolff in de Beemster,
schreef o.a. in 1782 met Aegje Deken haar eerste  roman ,,Sara Burgerhart”.
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In de zomer van 1786 zou het echtpaar naar het buiten te Maarsen
vertrekken , ,,zij  had zich voorgenomen de waarnemingen der rader-
diertjes, welke de Heer Watervliet in het elfde deel der verhandelingen
van het Zeeuwsche Genootschap bekend gemaakt heeft, dezen zomer
na te speuren’:! ,,vermits zij eene groote begeerte liet blijken, om
van dit verschqnsel een ooggetuige te worden”. Bij het sluiten van
een koffer werd zij door een beroerte getroffen en ontrukt aan haar
echtgenoot, die in diepe droefheid achterbleef en uitriep ,,Nooit
heb ik de dood zeer gevreesd, thans vrees ik hem in ‘t geheel niet.
Koom, goede dood, verhaast uw vonnis over mij. Gij hebt mijn
vrouw opgenomen, waar zij is, wil ik gaarne wezen. Met haar heb
ik de gelukkigste dagen in het woelig rijk der levenden doorgebracht”.

Professor Hennert verliet ,,het woelig rijk der leevenden” niet,
maar moest veel weerstand bieden aan politieke aanvallen, die men
op zijn Oranjegezindheid deed. In December 1786 vroeg hij ontslag
uit zijn ambt en vertrok naar Hanau,  nadat zijn leerlingen hem een
gipsen afgietsel van zijn beeltenis hadden aangeboden. Het ,,koom
goede dood” mocht geen weerklank vinden en de goede Hennert
schikte zich naar de omstandigheden en trouwde op 11 Mei 1787
te Hanau,  Constantia Agnetta de Reder, die hem als derde gade
vergezelde op zijn levenspad.

Inmiddels was in de Republiek veel veranderd. De omwenteling
door de komst van de Pruisen teweeg gebracht, plaatste de Oranje-
partij weer op het kussen. Ook Hennert keerde terug op uitnodiging
van de Utrechtse Magistraat. Er volgde nu een periode in zijn leven,
waarin hij geduldig met zijn echtgenote en zijn kinderen, uit dit
derde huwelijk geboren, zijn levensdagen sleet, tot 1798, toen
zijn vrouw kwam te overlijden. Langzamerhand ging ook zijn ge-
zondheidstoestand achteruit. In 1802 verloor Hennert als gevolg
van een ontsteking zijn linkeroog, terwijl het rechteroog verzwakte.
Zijn arbeid viel hem nu zwaar, waardoor hij genoodzaakt werd in
1804 ontslag uit zijn functie te vragen, hetgeen hem eervol verleend
werd. Tot zijn opvolger werd benoemd professor J. F. van Beeck
Calkoen.

Op 30 Mei 1813 stierf Johan Frederik Hennert, professor in de
Mathesis en Philosofie, ten gevolge  van een beroerte. Een onbekende
maakte het hiernavolgende epigram :

,,De grijze Hennert zat aan zijn gewone taak,
De ontwikkeling van een vraag door wiskunst  voorgeschreven,
Toen hem de dood verraste en stoorde in zijn vermaak,
,,Wat”, zegt hij, ,,doet gij daar op ‘t eind nog van Uw leven,
Daar gij toch geen figuur of letterschrift meer ziet”.
Maar Hennert graauwt hem toe : ,,scherminkel,  ‘t raakt U niet.
Ik zie veel meer dan gij ; mijn ziel kan lezen, schrijven,
En wat zij leest of schrijft, zal eeuwig waarheid blijven.”
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Veel waardevolle en wetenschappelijke geschriften waren door
hem uitgegeven en bovendien een biografie van zijn echtgenote
Petronella Johanna de Timmerman, waarin we de schrijver leren
kennen als een gemoedelijk en naar de eis van zijn tijd, poëtisch man,
die de stormen des levens op een afstand gadeslaat om ze later in
zijn lyrische en sentimentele ontboezemingen te verhalen.

Den Haag, Juni 1948. C. POSTMA.

N.B. Bij de samenstelling van dit artikel werd o.a. gebruik
gemaakt van de navolgende werken : Nagelaatene gedichten van
Petronella Johanna de Timmerman, etc. door haar echtgenoot
Joh. Fred. Hennert, etc., Utrecht, 1786. F. Bezemer  Sr., Nieuws
uit oude boeken, Rotterdam, Z.J. Diverse biografische woorden-
boeken. Gedenkboek universrteit Utrecht, 1936 ; Alg. en Nieuwe
Konst- en Letterbode. 1814 dl. 1, p. 198 vv.
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