Joannes Abrahamsz. Heydanus (1639-1711)
Heydanus Joannes Abrahamsz., ged. Leiden 25 september 1639, wonend aan het Rapenburg te Leiden
1660, vestigde zich na 1666 te Rotterdam, kapitein van een burgercompagnie te Rotterdam 1671,
koopman, reder en schepen van Rotterdam, vestigde zich vervolgens te Hoorn, beklede daar een post bij de
convyen en licenten ter admiraliteit, overl. Hoorn 11 juli 1711, zoon van Prof. Ds. Abraham Heydanus,
hoogleraar godgeleerheid aan de Universiteit Leiden, en Sara Loten.
Hij huwde Leiden 29 september 1660 (ondertr. ald. 9 september 1660) met Cornelia Schilperoort, ged.
Leiden 7 april 1641, overl. Hoorn maart 1712, dochter van Cornelis Schilperoort en Ermina (Eiminia) Gael.
Abraham Heydanus had een aanzienlijk vermogen, was na 28 jaar “wegens ongewenste schrifturen
ontslagen”, overleed op 15 oktober 1678. Zijn kinderen verdelen zijn vermogen op 6 januari 1679. Zijn zoon
Karel Heydanus krijgt het huis op de Rapenburg. Op 20 augustus 1679 testeert hij, dan al ziekelijk. Alles gaat
naar zijn enig kind, Adriana Christina, maar indien zij er niet meer is, o.a. zijn broer Joannes en diverse
neven en nichten, ook van zijn vrouw. Karel wordt begraven op 30 september 1679. Zijn bezit bestaat uit
vele oudheden en ca. 2000 munten en penningen, portretten, tekeningen, boeken en vele andere zaken.
Alles gaat naar zijn ca. 16 jarige dochter, haar oom Joannes Heydanus wordt haar voogd. In 1688 maakt zij
zelf een testament, waarin bepaald wordt welke rente haar, de dan in Hoorn woonachtige oom en zijn
vrouw, ten goede mogen komen, die toen minder fortuinlijk in zaken was, evenals hun dochter, en pas
daarna mogen de andere erven hun deel ontvangen. Haar oom kreeg ook alle portretten van vaderszijde,
ook de gravuren van haar grootvader. De portretten mogen nooit verkocht worden. Zij maakt een jaar later
een nieuw testament, heeft dan alles verkocht, haar oom Joannes krijgt het vruchtgebruik tot zijn dood
over haar goederen en na diens dood zijn dochter Emmerentia.
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