4. De stamboom van 1700 tot ± 1811
Omdat de bronnen in de achttiende eeuw niet altijd eenduidig zijn, is het voor
dit tijdvak noodzakelijk een uitgebreide toelichting op de stamboom te geven.
In een van de vorige hoofdstukken is beschreven welke archieven beschikbaar
zijn om onze familiegeschiedenis terug te vinden. Om gegevens uit de periode
1700 tot 1811 een goede plek te geven, moeten ze bovendien worden
gekoppeld aan de meer betrouwbare informatie van de burgerlijke stand van
na 1810.
Uit die burgelijke stand weten we bijvoorbeeld dat een Pieter Kan (1772-1833)
op 20 augustus 1820 trouwde met Antje Stuurman. Voordat Pieter en Antje op
het stadhuis hun ja-woord gaven moesten zij een aantal zaken regelen. Pieter
moest, onder andere door middel van gegevens uit de kerkboeken, duidelijk
maken wanneer hij was geboren en wat de geboortedata waren van zijn
ouders. Bovendien vinden we tussen de huwelijksbijlagen verklaringen
omtrent de overlijdensdata van Pieters grootouders: Jan Klaaszoon Kan
(overleden in 1760) en Jopje Dirks Trommels (overleden in 1790).
Met deze overlijdensverklaringen als startpunt kunnen we verder werken en
proberen de gegevens uit de kerkboeken te koppelen aan de informatie uit de
burgerlijke stand van na 1810 en zo betrouwbare lijnen trekken van de in het
begin van de achttiende eeuw geboren Jan Kan en Jopje Trommels naar de
Kannen in onze tijd.

De verklaringen met de overlijdensdata van Jan Kan en Jopje Trommels, opgesteld in 1820
vanwege het huwelijk van kleinzoon Pieter Kan en Antje Stuurman.
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Dopen en trouwen
De oude doop-, trouw- en begraafboeken zijn pagina voor pagina op microfilm
gezet. De microfilmfiches gaan in een apparaat en je kunt elke bladzijde op
ware grootte op een scherm bekijken. Gelukkig hoeven we al die bladzijden
voorlopig niet te doorzoeken. Van de kerkboeken zijn namelijk klappers
gemaakt. In die klappers zijn alle familienamen met de daarbij behorende
gegevens alfabetisch geordend. Als we in de klapper “dopen en trouwen”
zoeken bij de naam Kan vinden we het volgende overzicht:
Voornaam

Echtgenote

Trouwdatum

Kinderen

Dirk Jansz.
Jm Peperstraat

Trijntje Klaas Barkhout
Jdr Papepadje

20-08-1758

Jan
Klaas
Klaas
Jopje

06-05-1759
11-04-1762
15-03-1770
17-10-1772

Jacob Klaasz.

Aagje Hendriks Kopjes

Maartje
Maartje
Maartje

03-12-1798
08-11-1801
24-09-1805

Jan

Grietje Bontekoning

Maartje

09-10-1812

Jan Dirksz.
Jm Kerkbuurt

Maartje Hendriks Gruijs
Jdr Ozij Noord

Dirk

23-04-1792

Jan Klaasz.

Jopje Dirks Trommels

Klaas

09-09-1745

Jan Jansz.

Trijntje Pieters Plemp

Pieter

03-09-1747

Jan Klaasz.

Trijntje Barends

Klaas
Pietertje
Pieter
Jan
Hendrik

11-04-1798
09-05-1800
12-02-1806
13-06-1808
22-08-1809

Klaas Dirksz.
Jm Kerkbuurt

Jopje Pieters Swaardemaker
Jdr Bloemgracht

28-07-1793

Pieter
Dirk

08-04-1794
18-08-1802

Klaas Jansz.
Jm Peperstraat

Maritje Jacobs Leest
Jdr Hoogendijk

14-12-1766

Jan
Jacob
Pieter
Cornelis

31-07-1768
04-06-1770
07-04-1772
23-06-1777

Lourens
Jm Peperstraat

Marietje Pieters Pot
Jdr Fransepad

12-10-1760

Pieter Jansz.
Jm te Oostzaan

Jannetje van de Schelling
Jdr Ozij Nrd

20-07-1754

Pieter Klaasz.
Jm in de Nrd

Neeltje Dirks Bakker
Jdr Kerkbuurt

04-08-1793

Pieter Klaasz.

Pietertje Barends Hengermeulen

Barend
Barend
Maartje
Antje

30-11-1805
08-01-1807
13-05-1808
21-08-1811

18-05-1783

(Jm=Jongeman/Jdr=Jongedochter, dus geen weduwnaar of weduwe)
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De maker van de klapper heeft de gegevens uit de trouwboeken al
gecombineerd met de gegevens uit de doopboeken. Wanneer geen
trouwdatum is vermeld betekent dat, dat het ouderpaar in het doopboek
voorkomt maar dat in het trouwboek geen vermelding van de huwelijksdatum
is gevonden (of er voor die periode geen boek beschikbaar is). We moeten
overigens niet alleen vertrouwen op deze klappers. Er kunnen
overschrijffouten zijn gemaakt of gegevens zijn weggelaten.
Jan Kan en Jopje Trommels
Uit de bijlagen bij de huwelijksakte van Pieter Kan en Antje Stuurman blijkt
dat Jan Kan en Jopje Trommels, Pieters grootouders zijn. Deze echtelieden
vinden we terug in de lijst. Hun trouwdatum is niet bekend en ze kregen een
zoon: Klaas (1745).
Gelukkig hebben we meer informatie dan alleen dit klapperoverzicht. De
doopboeken van de kerk in Oostzaandam zijn beschikbaar op internet en als
we daar zoeken, vinden we nog meer kinderen: Zymon (1737), Geertje
(1739), Claas (1742) en Gooltje (1743). Bovendien worden vermeld Dirk
(1734) en Lourens (1735).
Bij Dirk en Lourens is er echter iets vreemds: Hun moeder was Jopje Dirks
Trommels, maar als vader staat vermeld: Jan Claaszoon Blok. Ook vinden we
een Pieter (1732). Zijn ouders zijn Jan Claaszoon en Jopje Dirks (geen
achternamen dus).
Om dit raadsel op te lossen moeten we in het notariële archief duiken. We
vinden daar een document van 30 december 1742 dat een beschrijving geeft
van een ruzie tussen een Oostzaandammer en een belastingambtenaar.
Getuige van die ruzie was “eenen Jan Kan ook genaamd Jan Blok”. Om de een
of andere reden gebruikte Jan Kan soms een andere naam. Gelukkig lost deze
notariële akte dit probleem voor ons op.
Bij de doop van Pieter is geen achternaam van de vader vermeld maar zijn
patroniem "Janszoon" stemt overeen met de naam van zijn vader. Het
testament van Jopje Trommels uit 1765 bevestigt dat Pieter, Dirk en Lourens
“Kannen” zijn. Jan en Jopje kregen dus acht kinderen:
Jan Klaasz.

Jopje Dirks Trommels

Pieter
Dirk
Lourens
Zymon
Geertje
Klaas
Gooltje
Klaas

31-08-1732
23-05-1734
04-12-1735
07-11-1737
29-10-1739
01-04-1742
19-09-1743
09-09-1745

Kinderen
Wat weten we verder van deze kinderen?
Van Pieter staat vermeld:
Pieter Jansz.
Jm te Oostzaan

Jannetje van de Schelling
Jdr Ozij Nrd

20-07-1754

De vermelding "Jongeman te Oostzaan" is vreemd. Het gezin van Jan en
Jopje woonde niet in Oostzaan maar in de Peperstraat in Oostzaandam.
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De reden van deze vermelding vinden we in het overzicht van vertrokken
kerkleden. Daar staat dat Pieter op 2 mei 1751 verhuisde naar Oostzaan.
Hij kwam op 27 juni nog even terug om in zijn eigen kerk belijdenis te
doen en trouwde op 20 juli 1754 in Oostzaan met Jannetje van de
Schelling. Er is, in ieder geval in de Oostzaanse kerkboeken, geen
informatie over kinderen.
Van de tweede zoon van Jan en Jopje, Dirk, weten we ook het een en
ander. Dirk trouwde met Trijntje Barkhout en zij kregen vier kinderen:
Dirk Jansz.
Jm Peperstraat

Trijntje Klaas Barkhout
Jdr Papepadje

20-08-1758

Jan
Klaas
Klaas
Jopje

06-05-1759
11-04-1762
15-03-1770
17-10-1772

Lourens trouwde met Marietje Pot:
Lourens
Jm Peperstraat

Marietje Pieters Pot
Jdr Fransepad

12-10-1760

Er is geen informatie over kinderen van Lourens en Marietje. Marietje
overleed op 15 oktober 1795. Uit andere bronnen (zie blz. 62) weten we,
dat Lourens later verhuisde naar het plaatsje Berkhout (bij Hoorn). Hij
trouwde daar op 8 september 1798 met Reijntje Warnaar.

Vermelding van het huwelijk van Lourens en Reintje Warnaar.

Over Zymon hebben we in deze lijst geen informatie.
Geertje trouwde op 30 mei 1761 met Pieter Swaardemaker. Zij staat
niet in deze lijst, omdat de lijst is samengesteld op naam van de man.
Pieter en Geertje kregen een dochter: Jopje.
Over Klaas hebben we geen verdere informatie. Hij zal voor 1745 zijn
overleden, omdat toen weer een zoon werd geboren die ook Klaas
genoemd werd.
Ook over Gooltje is niets te vinden.
De tweede Klaas trouwde op 14 december 1766 met Maritje Leest:
Klaas Jansz.
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14-12-1766

Jan

31-07-1768

Jm Peperstraat

Jdr Hoogendijk

Jacob
Pieter
Cornelis

04-06-1770
07-04-1772
23-06-1777

Bij het gezin van Klaas en Maritje vinden we ook een aanvulling uit een
andere bron. Uit de huwelijksakte van hun zoon Pieter en Antje
Stuurman weten we dat een andere zoon, Jacob, getuige was. Deze
Jacob was toen (in 1820) vijfenveertig jaar en werd dus geboren in
1775. Hierboven wordt een Jacob genoemd maar deze werd geboren in
1770. Controle in de doopboeken bevestigt dat Klaas en Maritje op 5
februari 1775 weer een zoon kregen die ze Jacob noemden. De Jacob uit
1770 overleed dus voor die datum.
Kleinkinderen
We hebben het gezin van Jan en Jopje kunnen reconstrueren en we weten met
wie hun kinderen trouwden. Dirk en Klaas kregen zelf ook kinderen. Hieronder
hun gegevens op een rijtje.
Het gezin van Dirk Kan en Trijntje Barkhout:
Dirk Jansz.
Jm Peperstraat

Trijntje Klaas Barkhout
Jdr Papepadje

20-08-1758

Jan
Klaas
Klaas
Jopje

06-05-1759
11-04-1762
15-03-1770
17-10-1772

Jan, de jongste zoon, trouwde in 1783 met Maartje Gruijs:
Jan Dirksz.
Jm Kerkbuurt

Maartje Hendriks Gruijs
Jdr Ozij Noord

18-05-1783

Dirk

20-04-1792

Klaas (de tweede, de eerste overleed jong) trouwde met Jopje
Swaardemaker:
Klaas Dirksz.
Jm Kerkbuurt

Jopje Pieters Swaardemaker
Jdr Bloemgracht

28-07-1793

Pieter
Dirk

08-04-1794
18-08-1802

Jopje Swaardemaker was een dochter van Geertje Kan (dochter van Jan en Jopje) en
Pieter Swaardemaker. Klaas trouwde dus met zijn nichtje.

Jopje, de jongste, trouwde in 1795 met Muus Moen. (Net als eerder
Geertje staat ze niet in deze lijst)
Het gezin van Klaas Kan en Maritje Leest:
Klaas Jansz.
Jm Peperstraat

Maritje Jacobs Leest
Jdr Hoogendijk

14-12-1766

Jan
Jacob
Pieter
Jacob
Cornelis

31-07-1768
04-06-1770
07-04-1772
05-02-1775
23-06-1777

Jan: Er worden in de klapperlijst twee Jannen genoemd die de zoon van
Klaas zouden kunnen zijn:
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Jan Klaasz.

Trijntje Barends

Klaas
Pietertje
Pieter
Jan
Hendrik

11-04-1798
09-05-1800
12-02-1806
13-06-1808
22-08-1809

Jan

Grietje Bontekoning

Maartje

09-10-1812

Jan en Grietje Bontekoning kregen een dochter, Maartje, geboren op 9
oktober 1812. Dat is na de invoering van de burgerlijke stand. Als
Maartje hun eerste kind was dan zou ook hun huwelijk wel eens in de
burgerlijke stand kunnen staan en is er uit de huwelijksakte meer
informatie te halen. Dat klopt inderdaad. Jan en Grietje trouwden op 26
augustus 1811. Jan was toen drieënveertig jaar en dus geboren in 1768.
Dit komt overeen met het geboortejaar van de oudste zoon van Klaas en
Maartje Leest. In de akte staat bovendien vermeld dat Jan weduwnaar
was van Trijntje Barends. De hierboven genoemde Jan en Jan Klaasz.
zijn dus dezelfde persoon.
Jacob, de tweede zoon, overleed voor 1775. In dat jaar werd een zoon
geboren die weer Jacob werd genoemd. (Beide Jacobs werden vernoemd
naar hun opa, de vader van Maritje Leest.)
Pieter trouwde in 1820 met Antje Stuurman. In zijn huwelijksakte staat
dat hij eerder (1803) getrouwd was met Pietertje Hengermeulen. We
hebben in de lijst bovendien nog een Pieter Klaasz.:
Pieter Klaasz.
Jm in de Nrd

Neeltje Dirks Bakker
Jdr Kerkbuurt

04-08-1793

Dit moet wel dezelfde Pieter zijn die ook trouwde met Pietertje
Hengermeulen en Antje Stuurman, (de andere Pieters zijn te jong of hun
vader heette geen Klaas). Ook de toevoeging “Jm in de Noord” wijst
naar deze Pieter. Vader Klaas kocht in 1778 een huis in de Noord.
Zekerheid hebben we echter niet. Om de zekerheid te vergroten kunnen
we misschien een aanwijzing halen uit de vergelijking van de
handtekeningen van Pieter. We hebben de volgende handtekeningen:

1. Handtekening Pieter 1772 (1800, verklaring na overlijden vader Klaas)

2. Handtekening Pieter, getrouwd met Neeltje Bakker (1803, boedelscheiding na
overlijden Neeltje)
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3. Handtekening Pieter 1772 (1820, huwelijk Antje Stuurman)

Van de eerste en derde handtekening weten we zeker dat ze zijn gezet
door Pieter uit 1772 en van de tweede handtekening weten we zeker dat
hij is gezet door de Pieter die getrouwd was met Neeltje Dirks Bakker.
Zijn dit de handtekeningen van dezelfde man?
Er zijn veel overeenkomsten. Bij de eerste en tweede handtekening zien
we het woordje “Pieter” licht omhoog lopen; de “t” en de “r” zijn op
dezelfde manier gevormd en hoewel bij de eerste het lusje aan de “P”
dicht is, is zowel de vorm van de stok als de lus hetzelfde. Ook het
woordje “Kan” is op dezelfde manier geschreven. Let daarbij op de
identieke vorm van de “a” en de lus aan de “n”. Veel van deze
kenmerken zien we ook terug in de handtekening uit 1820. De conclusie
dat Pieter uit 1772 driemaal trouwde lijkt gerechtvaardigd.
Jacob, de man die getuige was bij het huwelijk van broer Pieter,
trouwde met Aagje Kopjes:
Jacob Klaasz.

Aagje Hendriks Kopjes

Maartje
Maartje
Maartje

03-12-1798
08-11-1801
24-09-1805

De trouwdatum staat niet in de klapper vermeld, maar is wel terug te
vinden in het kerkboek: 5 mei 1797.
Na het overlijden van Aagje Kopjes trouwde Jacob op 7 november 1806
met Aagje Groot. We weten niet zeker of het om dezelfde Jacob gaat.
Het woord “weduwnaar”, vermeld bij het huwelijk van Jacob en Aagje in
het oud rechterlijk archief en het ontbreken van een andere Jacob
maken het wel waarschijnlijk.
Over de jongste zoon van Klaas en Maritje, Cornelis, vinden we geen
informatie.
We hebben nu alle kinderen en kleinkinderen van Jan en Jopje een plaats
gegeven in de stamboom. Aan het slot van dit hoofdstuk is een en ander
weergegeven in een schema.
We hebben nu alleen Jan Janszoon nog over:
Jan Jansz.

Trijntje Pieters Plemp

Pieter 03-09-1747

In de lijst komt een Jan voor wiens vader ook Jan heet, maar deze Jan werd
geboren in 1808 en komt dus niet in aanmerking. Helaas kunnen we over deze
Jan, Trijntje en zoon Pieter in geen enkel archief iets terugvinden. Wel valt in
de doopboeken op dat Trijntje Pieters Plemp nog vier maal een kind kreeg
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(gedoopt op 8 april 1736, 28 april 1737, 23 oktober 1740 en 6 oktober 1748),
waarbij dan als vader Jan Jansz. Kalf vermeld staat. De doop van Pieter op 3
september 1747 valt tussen de laatste twee, hierboven genoemde doopdata
in. Mogelijk was zijn vader ook Jan Jansz. Kalf en werd een fout gemaakt bij
het noteren.
Begraven
Naast de klapper "dopen en trouwen" is er ook een klapper "begraven". Om de
stamboom compleet te maken moeten we dus ook deze gegevens in het
overzicht opnemen. Omdat in de klapper “dopen en trouwen” nogal wat
informatie ontbrak, is de lijst uit de klapper “begraven” al aangevuld met
gegevens uit andere bronnen.
Voornaam:

Datum:

Impost:

Antje

20-11-1811

n.v.t.

Barend

21-01-1807

p.d.

kind van Pieter, oud 12 dgn

Dirk k.v.
Dirk Jansz.

28-04-1762
23-11-1798

p.d.
p.d.

door Lourens Kroon

Geertje

12-06-1767

p.d.

door Jan Duijsterloo

Hendrik
Hendrik Pieterse

29-09-1809
12-12-1809

?
?

Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob

03-09-1800
24-10-1803
27-09-1805
10-10-1805
22-10-1805

p.d.
p.d.
Fl. 3,—
Fl. 3,—
Fl. 3,—

door Jacob Kan
door Cornelis Kramer
door Barend de Vos

13-05-1739
21-05-1742
04-09-1744
03-03-1760
01-11-1790
17-07-1792
07-02-1804

p.d.
p.d.
p.d.
p.d.
p.d.
p.d.
p.d.

Claas Kan, zijn zoon

door Ans Stolp

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
z. vr.

Blok k.v.
Claasz.k.v.
Jansz.
Claasz.
z. wed. Jopje
k.v.
k.v.

Opmerkingen:
(o.a. de aangever)

door Cornelis Kramer

door Jan Klaasz. Kan
door Cornelis Corthals

Klaas
Klaas
Claas
Claas

k.v.
k.v.
Dirksz. k.v.
k.v.

11-06-1773
24-09-1779
06-03-1795
24-08-1796

p.d.
Fl. 3,—
p.d.
p.memoir

Klaas
Claas
Claas
Klaas

Dirksz. k.v.
Jansz.
k.v.
Kan z. vr.

12-06-1799
01-03-1800
03-09-1805
24-10-1805

p.d.
Fl. 3.—
Fl. 3.—
Fl. 3,—

Neeltje

27-01-1803

Fl. 3,—

huisvrouw van Pieter Kan

Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter

15-10-1794
17-03-1797
07-01-1801
20-01-1803
02-09-1803
17-09-1804
09-01-1806

p.memoir
p.memoir
p.memoir
Fl. 3,—
Fl. 3,—
p.d.
Fl. 3,—

dood geboren, door Klaas Kan
dood geboren
dood geboren

Klaasz. k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
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door Cornelis Kramer
dood geboren,
door Cornelis Kramer
door Aart Schuurman

Pieter

19-05-1807

p.d.

kind van Jan Kan, 1¼ jaar, Fransepad

Sijmon van 't Kan

12-01-1752

Fl. 3,—

(k.v.= kind van; p.d. = pro Deo/gratis; p.memoir = pro memoir d.w.z. het kind werd dood geboren en er
werd geen belasting geheven)

In de kolom “impost” is aangegeven hoeveel begraafbelasting er betaald
moest worden (zie ook hoofdstuk 2). Veel Kannen werden pro Deo (gratis)
begraven of moesten drie gulden betalen. Die drie gulden werd betaald door
mensen die vielen in klasse vier, d.w.z. dat men maximaal 200 gulden per jaar
verdiende. Dat is per werkdag ongeveer 65 cent. Dan betekende een bedrag
van drie gulden nog altijd bijna een weekloon. Het overlijden van een familielid
was dus, naast het verdriet, ook een flinke aanslag op het huishoudgeld. Om
uit te vinden op wie al deze begrafenissen betrekking hebben, moeten we een
behoorlijke puzzel oplossen.
Antje
Antje

23-11-1811

Zij is de op 21 augustus 1811 geboren dochter van Pieter Klaasz. Kan en
Pietertje Hengermeulen. Het overlijden van Antje is een van de eerste
overlijdens vermeld in de dan net opgestarte burgerlijke stand. In de
overlijdensverklaring staat: “twaalf weken oud”.
Barend
Barend

21-01-1807

p.d.

kind van Pieter

Er zijn twee Barends in de dooplijst. Beiden waren zoons van Pieter Klaasz.
Kan en Pietertje Hengermeulen (De vader van Pietertje heette Barend). De
tweede Barend werd geboren op 8 januari 1807. De eerste Barend zal
daarvoor overleden zijn. Dat betekent dat op 21 januari 1807 de tweede
Barend overleed. Dit wordt bevestigd in het oud rechterlijk archief. Daar staat
als aanvulling: oud 12 dagen.
Dirk
Dirk k.v.

28-04-1762

p.d.

Op 28 april 1762 overleed een kind van Dirk. Een Dirk die in deze periode
vader kon zijn, is degene die werd gedoopt op 23 mei 1734 als tweede zoon
van Jopje Trommels en Jan Kan. Hij was in 1762 achtentwintig jaar oud en
kreeg vier kinderen waarvan we uit de burgerlijke stand weten, dat Jan, Klaas
(de tweede) en Jopje na 1811 overleden. Het kind dat op 28 april 1762
overleed, moet dus de op 11 april 1762 gedoopte (eerste) Klaas zijn.
Dirk Jansz.

23-11-1798

p.d.

door Lourens Kroon

Deze Dirk Janszoon is de in 1734 geboren tweede zoon van Jan en Jopje. Dirk
(getrouwd met Trijntje Barkhout) werd 55 jaar. Er was nog een Dirk Janszoon,
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namelijk de zoon van Jan Kan en Maartje Gruijs maar deze overleed in 1792
(zie ook bij Jan). Aangezien de in 1734 geboren Dirk nog in 1798 genoemd
wordt in de administratie van de 200ste penning (belasting op huizen en
waardepapieren) is verwisseling van beide overlijdensdata niet aan de orde.
Geertje
Geertje

12-06-1767

p.d.

door Jan Duijsterloo

Er is maar een Geertje in de stamboom: de dochter van Jan Kan en Jopje
Trommels, gedoopt op 29 oktober 1739. Zij overleed dus op 12 juni 1767.
Hendrik
Hendrik
Hendrik Pieterse

29-09-1809
12-12-1809

We hebben één Hendrik, geboren op 22 augustus 1809, zoon van Jan en
Trijntje Barends. Bovengenoemde sterfdata passen alletwee bij deze Hendrik,
maar bij de tweede Hendrik (†12 december 1809) staat als patroniem
"Pieterse": zoon van Pieter. De op 29 september 1809 overleden Hendrik is
dus de zoon van Jan en Trijntje Barends.
Hendrik Pieterse zou een zoon kunnen zijn van Pieter (1772-1833) en Pietertje
Hengermeulen. Zij trouwden in 1803 en de vader van Pietertje Hengermeulen
heette Barend H. Hengermeulen. De letter H zou kunnen verwijzen naar
“Hendriks” wat aangeeft dat deze Barend een zoon was van een Hendrik en de
bovengenoemde Hendrik Pieterse zou dan vernoemd zijn naar zijn
overgrootvader. Overigens werden de kinderen van Pieter en Pietertje alle vier
gedoopt en deze Hendrik is niet in het doopboek te vinden. Het blijft dus
raadselachtig.
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob

k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
z. vr.

03-09-1800
24-10-1803
27-09-1805
10-10-1805
22-10-1805

p.d.
p.d.
Fl. 3,—
Fl. 3,—
Fl. 3,—

door Cornelis Kramer
door Barend de Vos
door Cornelis Kramer

Van Jacob overleden 4 kinderen en zijn vrouw. Zijn kinderen overleden tussen
september 1800 en oktober 1805. We hebben één Jacob, namelijk Jacob
geboren in 1775. Hij trouwde op 5 mei 1797 met Aagje Kopjes en op 7
november 1806 met Aagje Groot. De hierboven genoemde data passen in de
periode dat Jacob getrouwd was met Aagje Kopjes.
Uit de doopboeken weten we dat hun eerste kind, Maartje, werd geboren op 3
december 1798. We kunnen aannemen dat zij overleed op 3 september 1800,
want op 3 november 1801 werd weer een meisje geboren dat Maartje werd
genoemd. Ook deze Maartje werd niet oud. Ze overleed op 24 oktober 1803.
Dan is er iets vreemds: In de klapper “dopen en trouwen” vinden we nog een
kind: Weer een Maartje, geboren op 24 september 1805, maar in de lijst van
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overledenen vinden we twee kinderen van Jacob. Mogelijk was Aagje in
verwachting van een tweeling. Een van deze twee overleed al snel, de tweede
bleef langer leven en werd gedoopt. Aagje Kopjes overleed 12 dagen nadat
ook dit kind was overleden. Was een geboorte toen vaak al een risico voor de
moeder, een tweeling baren was dat zeker.
Jan
Jan Blok k.v.
Jan Jansz.

13-05-1739
04-09-1744

Claas Kan, zijn zoon
door Jan Klaasz. Kan

p.d.

Op 13 mei 1739 overleed “Jan Blok sijn kint Claas Kan sijn soon” (zie afb.).
Aangezien we weten dat Jan Blok en Jan Kan dezelfde persoon zijn betekent
deze tekst, dat op 13 mei 1739 is overleden: Claas Kan, het kind (de zoon)
van Jan Kan.
Echter, volgens de doop- en trouwboeken hadden Jan en Jopje in 1739 geen
zoon die Claas heette. De oplossing is te vinden in een document van 19 mei
1729 uit het oud rechterlijk archief van de Banne van Oostzanen (waar
Oostzaandam in die tijd nog onder viel). Dit document is een “Staat en Bewijs
van Goederen, gedaan door Jan Claasz. Kan, aan sijn twee onmondige
kinderen, genoemd Claas Jansz. Kan en Jan Jansz. Kan, daar moeder af is
geweest (overleden), Grietje Jans Barkhouts”.
Volgens dit document was Jan Klaaszoon Kan eerder getrouwd met Grietje
Jans Barkhouts, hadden ze twee kinderen, Claas en Jan en was Jopje
Trommels dus zijn tweede vrouw.
We hebben meer aanwijzingen die deze stelling onderschrijven. Jan en Grietje
Barkhouts doen bijvoorbeeld belijdenis op dezelfde dag: 20 december 1722.
Het gebeurde vaker dat toekomstige echtparen op dezelfde dag belijdenis
deden (zie lijst belijdenissen verder in dit hoofdstuk). Ook Grietje Klaasse Kan
(van wie we door haar testament zeker weten dat ze een zus is van de Jan die
met Jopje trouwde) doet haar belijdenis op die dag.
Het gebruik van de naam Blok bij het overlijden van de hierboven genoemde
zoon Claas en bij, de in dezelfde periode geboren, Dirk (1734) en Lourens
(1735) (kinderen van Jan en Jopje) doet ook vermoeden dat de vader van
Claas en Jan dezelfde is als de vader van Dirk en Lourens. Bovendien zijn er
veel overeenkomsten tussen de handtekening van Jan Klaasz. Kan op het
document op de volgende bladzijde en op documenten waarvan we zeker
weten dat ze horen bij de Jan die trouwde met Jopje Trommels (zie ook blz.
32/33).
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Een document uit het Oud Rechterlijk archief. Hierin is vastgelegd hoe de erfenis werd
geregeld nadat de eerste vrouw van Jan Kan, Grietje Barkhouts, was overleden. De akte is
doorgehaald nadat de kwestie op 11 maart 1745 was afgehandeld (zie tekst linksboven).
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De “Staat en bewijs van goederen” werd opgesteld omdat Jan Kan en Grietje
Barkhouts geen testament hadden laten opstellen en “onmondige” kinderen
hadden. De weeskamer van de Banne van Oostzanen zag er dan op toe dat
het kindsdeel van de nalatenschap van moeder Grietje (in dit geval voor elk
van de kinderen zes gulden) werd uitgekeerd als ze hun “mondigen dagen”
hadden bereikt. Tot dat moment zouden deze twaalf gulden “onder (het
beheer van) de vader (…) blijven berusten”.
Helaas bereikten Jans kinderen deze “mondigen dagen” niet. De tekst
linksboven (zie akte) geeft aan dat deze akte op 11 maart 1745 is afgehandeld
(en dus doorgehaald) vanwege het overlijden van beide zoons: Claas op 13
mei 1739 en Jan (Jansz.) op 4 september 1744 (Zoals in de begraaflijst is
aangegeven). Het geldbedrag verviel aan vader Jan, als eerste erfgenaam van
zijn twee kinderen.
Zowel zoon Claas als zoon Jan staan niet in de doop- en trouwlijst van bladzij
17, maar als we het doopboek van de Gereformeerde kerk in Oostzaandam
nazoeken vinden we de doop van een Jan op 28 november 1723. Als ouders
staan vermeld Jan Claaszoon en Grietje Jans (geen achternamen). Aangezien
deze combinatie van namen verder niet voorkomt, mogen we aannemen dat
het hier gaat om Jan Kan en Grietje Barkhouts. De doop van Claas blijft
onvindbaar.
Jan Claasz. k.v.

21-05-1742

p.d.

Een kind van Jan Claasz. overleed op 21 mei 1742. Dit kan het derde kind van
Jan en Jopje zijn. Deze Klaas werd op 1 april 1742 gedoopt en hun vijfde kind
werd weer Klaas genoemd wat moet inhouden dat de eerste Klaas was
overleden.
Jan Claasz.

03-03-1760

p.d.

door Cornelis Corthals

Dit is het overlijden zijn van Jan Claaszoon Kan, de man van Grietje Barkhouts
en Jopje Trommels. De datum is de dag van zijn overlijden. De verklaring op
blz 16 geeft de datum van de begrafenis (6 maart 1760).
Jan z. wed. Jopje

01-11-1790

p.d.

Duidelijk is het overlijden van de weduwe van Jan Kan op 1 november 1790.
Ook uit de eerder genoemde huwelijksbijlagen bij het huwelijk van Pieter en
Antje Stuurman weten we dat dit Jopje Trommels is.
Jan k.v.

17-07-1792

p.d.

Een kind van Jan overleed op 17 juli 1792. Volgens de ons bekende gegevens
kan dat alleen maar gaan om Dirk, geboren op 23 april 1792, zoon van Jan
Kan en Maartje Gruijs.
Jan k.v.

07-02-1804

p.d.

Er overleed een kind van Jan op 7 februari 1804. Hier zijn twee
mogelijkheden: Jan, geboren in 1759, zoon van Dirk en Trijntje Barkhout en
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Jan, geboren in 1768, zoon van Klaas en Maritje Leest. De eerste Jan was in
1804 vijfenveertig jaar oud en getrouwd met Maartje Gruijs. Maartje was toen
achtenveertig jaar. Dat is vandaag een leeftijd waarop een kind krijgen niet
vanzelfsprekend is en dat was het toen al helemaal niet. Volgens de Franse
arts Nicolas Venette (1622-1698) was vijfendertig wel de uiterste grens voor
vruchtbaarheid. Er waren, zo schreef hij in zijn boek “Venus minsieke
gasthuis”, enkele zeldzame gevallen bekend van vrouwen van over de veertig
die nog een kind kregen, maar tussen de vijfenveertig en vijftig werd dit
“onnatuurlijk” geacht en boven de vijftig niet minder dan een wonder.
De tweede Jan was zesendertig jaar oud en getrouwd met Trijntje Barends. De
geboortedatum van Trijntje kennen we niet, maar zij kreeg vijf jaar later
(1809) nog een kind (Hendrik). Het ligt dus meer voor de hand, zeker
vanwege de leeftijd van Maartje, dat het gaat om een kind van Jan en Trijntje
Barends, waarvan geboorte en doop overigens niet in het doopboek zijn terug
te vinden. De oorzaak daarvan kan zijn dat Trijntje Doopsgezind was. Ook van
Trijntje is geen Gereformeerde doop en belijdenis te vinden.
Klaas (en Claas)
Klaas k.v.

11-06-1773

p.d.

door Ans Stolp

Een kind van Klaas overleed op 11 juni 1773. Het kind dat past bij deze datum
is Jacob, gedoopt op 4 april 1770, zoon van Klaas en Maritje Leest. Op 5
februari 1775 werd een tweede Jacob geboren en de eerste moet dus daarvoor
zijn overleden.
Klaas k.v.

24-09-1779

Fl. 3,—

Het kind van Klaas dat in 1779 overleed moet ook een kind zijn van Klaas Kan
en Maritje Leest. Er is geen andere Klaas die op dat moment kinderen kon
hebben. Maritje en Klaas kregen vijf kinderen: Jan, Jacob, Pieter, Jacob en
Cornelis. Van Jan, Pieter en de tweede Jacob weten we dat ze trouwden en
kinderen kregen. Van de eerste Jacob hebben we aangenomen dat hij overleed
op 11 juni 1773, dus dat betekent dat op 24 september 1779 het vijfde kind
van Klaas en Maritje, Cornelis, is overleden.
Claas
Claas
Klaas
Claas

Dirksz. k.v.
k.v.
Dirksz. k.v.
k.v.

06-03-1795
24-08-1796
12-06-1799
03-09-1805

p.d.
p.memoir
p.d.
Fl. 3.—

door Cornelis Kramer
doodgeboren, door Cornelis Kramer

Deze vier kinderen van K(C)laas (Dirksz.) waren zeer waarschijnlijk kinderen
van Klaas (1770-1848) en Jopje Swaardemaker. Er was in deze periode geen
andere Klaas wiens vrouw de juiste leeftijd had om kinderen te krijgen. Geen
van deze vier kinderen is terug te vinden in het doopboek van de
Gereformeerde kerk van Oostzaandam.
De oorzaak daarvan kan liggen in het feit dat Jopje uit een Doopsgezinde
familie kwam. Zij werd op 26 maart 1786 “19 jaar out, met de Christelijke
waterdoop bediend door dominee van Os” (Doopsgezinden worden gedoopt als
ze volwassen zijn). Overigens deed ze op 20 september 1789 ook belijdenis
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voor de Gereformeerde kerk. Mogelijk had dit te maken met haar huwelijk met
Klaas op 28 juli 1793. Een poging om “twee geloven op één kussen” te
voorkomen?
Als de vier overleden kinderen inderdaad kinderen waren van Klaas en Jopje
dan zien we een afwisseling van wel en niet dopen. Op 8 april 1794 werd hun
eerste kind Pieter geboren. Hij staat wel in het doopboek van de
Gereformeerde kerk. Vervolgens was er op 24 augustus 1796 een “dood ter
waereld gekomen” kind. Zoals gebruikelijk staat dit kind niet in het doopboek.

Op 12 mei 1799 overleed een kind waarvan de doop niet is terug te vinden.
Overleed het kind voordat de doop kon plaats vinden of speelde de
Doopsgezinde achtergrond van Jopje een rol? In ieder geval staat het volgende
kind, Dirk, weer wel in het doopboek. Hij werd geboren op 18 augustus 1802.
Het volgende kind overleed op 3 september 1805. Weer geen vermelding in
het doopboek, maar een verwijzing naar de geboorte ervan vinden we in het
aantekeningenboekje van de Oostzaandamse vroedvrouw. Op 3 september
1805 staat: (geboren) “een meijsje, oostzij, Claas Kan vrouw”. Kennelijk is het
meisje overleden op dezelfde dag dat ze werd geboren. Ze werd wel levend
geboren, want anders zou de vroedvrouw het woordje “dood” erbij geschreven
hebben.

De enige regelmaat die er valt te ontdekken is, als we het doodgeboren kind
niet meetellen, dat de kinderen om en om Gereformeerd gedoopt werden.
Pieter wel, een vroeg overleden kind niet, Dirk weer wel en het laatstgeboren,
direct overleden meisje niet. Misschien was er, zoals bij het meisje, geen tijd
om de doop te laten plaats vinden of misschien dat het, samen met de
dubbele belijdenis van Jopje, een manier was om de beide geloven ieder hun
deel te geven. Echt weten zullen we het nooit. We zullen het met het
bovenstaande moeten doen.
Claas Jansz.

01-03-1800

Fl. 3.—

door Aart Schuurman

Claas Jansz. overleed op 1 maart 1800. We weten uit de bijlagen bij de
huwelijksakte van Pieter en Antje Stuurman (zie blz. 16) dat het hier gaat om
Pieters vader, de man van Maritje Leest en later Antje Dekker.
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Klaas Kan z. vr.

24-10-1805

Fl. 3,—

De vrouw van Klaas Kan overleed op 24 oktober 1805. Antje Dekker en Jopje
Swaardemaker waren allebei getrouwd met een Klaas. Van Jopje vinden we in
de burgerlijke stand de overlijdensakte op 16 januari 1841. Het was dus Antje,
de tweede vrouw van Klaas (jongste zoon van Jan en Jopje, geboren in 1745)
die in 1805 overleed. De eerste vrouw van Klaas Kan, Maritje Leest, staat
onder haar eigen naam in het begraafboek. Zij overleed op 5 augustus 1797.
Neeltje
Neeltje

27-01-1803

Fl. 3,—

de huisvrouw van Pieter Kan

Neeltje overleed op 27 januari 1803. Zij was de vrouw van Pieter die werd
geboren in 1772. Hij trouwde op 4 augustus 1793 met Neeltje, de dochter van
Dirk Bakker (zie ook hierna bij Pieter).
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter

Klaasz. k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
k.v.
k.v.

15-10-1794
17-03-1797
07-01-1801
20-01-1803
02-09-1803
17-09-1804
09-01-1806

p.memoir
p.memoir
p.memoir
Fl. 3,—
Fl. 3,—
p.d.
Fl. 3,—

dood geboren, door Klaas Kan
dood geboren
dood geboren

Een zevental kinderen van Pieter (Klaasz.) overleed in de periode van 1794 tot
1807. We hebben meerdere Pieters in de stamboom, maar er komt maar één
Pieter in aanmerking: de Pieter die werd geboren in 1772 (zoon van Klaas en
Maritje Leest) en in 1793 trouwde met Neeltje Bakker. De andere Pieters (en
zeker hun echtgenotes) zijn te oud.
Geen van de hierboven genoemde kinderen is terug te vinden in een
doopboek. Voor de eerste drie is dat logisch want ze werden dood geboren.
Het vierde kind was een meisje. We vinden haar geboorte (18 januari 1803)
wel in de aantekeningen van de Oostzaandamse vroedvrouw.

Het meisje werd levend geboren want anders had de vroedvrouw het woordje
“dood” erbij vermeld. Het was niet gebruikelijk dat een vroedvrouw bij de
geboorte van een kind aanwezig was. Vaker werden hiervoor buurvrouwen
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ingeschakeld. Misschien werd ze bij deze bevalling gevraagd omdat men
moeilijkheden verwachtte. Dat bleek terecht want op 20 januari 1803 overleed
het meisje en een week later overleed ook moeder Neeltje.

Zeven maanden later (20 augustus 1803) hertrouwde Pieter met Pietertje
Hengermeulen. Daarna (2 september 1803 en 17 september 1804) overleden
nog twee kinderen, waarvan de geboorte niet in het doopboek te vinden is.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Pieters snelle huwelijk te maken
had met de verzorging van deze, ongedoopte, kinderen uit zijn eerste huwelijk
met Neeltje Bakker. De kinderen die hij kreeg bij Pietertje Hengermeulen (2x
Barend, Maartje en Antje) werden namelijk wel Gereformeerd gedoopt.
Mogelijk werden de kinderen van Pieter en Neeltje niet gedoopt omdat Neeltje
Doopsgezind was. Hoewel Neeltje wel voorkomt in het doopboek van de
Gereformeerde kerk (16 februari 1771) is er geen (Gereformeerde) belijdenis
van haar te vinden.
Van de tien kinderen die tijdens de huwelijken van Pieter met Neeltje en
Pietertje geboren werden, bleef er uiteindelijk maar één in leven: Maartje. Zij
werd 73 jaar.
Pieter

19-05-1807

p.d.

Dan overleed nog een Pieter op 19 mei 1807. In het oud rechterlijk archief
vinden we bij dit overlijden de aanvullende mededeling:“Pieter Kan, kind van
Jan Kan, 1¼ jaar oud, Fransepad”. Dit is een zoon van Jan Kan en Trijntje
Barends (geboren 12 februari 1806).
Sijmon
Sijmon van 't Kan

12-01-1752

Fl. 3,—

Opvallend is hier dat er staat "van 't Kan". Waarschijnlijk gaat het om een
verschrijving van de administrateur en wordt bedoeld Zijmon, het vierde kind
van Jan Kan en Jopje Trommels.
Met enig gepuzzel hebben we veel vragen kunnen beantwoorden. Alleen de op
12 december overleden Hendrik Pieterse blijft raadselachtig en er is geen
overlijdensdatum van Gooltje te vinden. De andere personen overleden na
1810 en de bijbehorende data waren dus ook eenvoudiger op te sporen in de
burgelijke stand.
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Wie de lijsten van overleden Kannen opzoekt in het archief van Zaanstad vindt
daar ook nog Dirk Teuneszoon Kan (overleden 1791), Jan Klaaszoon Kan
(overleden in 1763), Pieter Klaaszoon Kan (eveneens overleden in 1763) en
Maartje Maartens Kan (overleden in 1786). Als we de originele begraafboeken
bekijken zien we dat van de eerste drie de achternaam niet Kan is maar Ken.
De achternaam van Maartje is wel Kan, maar zij behoort tot een andere
Kannenfamilie.
Belijdenis
Een aanwijzing met betrekking tot de personen, die in de achttiende eeuw
leefden vinden we ook nog in de verslagen van de kerkenraadvergaderingen.
Gereformeerde ouders lieten hun kinderen dopen vlak na de geboorte en vaak
deden de kinderen dan belijdenis rond hun twintigste verjaardag. Na het
doorbladeren van honderd jaar kerkhistorie hebben we de volgende lijst:
Naam:
Klaas Klaaszoon Kan
Grietje Klaasse Kan
Jan Klaasse Kan
Grietje Jans Barkhout
Jopje Trommels
Pieter Kan
Jannetje v.d. Schelling
Trijntje Barkhout
Dirk Kan
Geertje Kan
Lourens Kan
Marietje Pot
Klaas Kan
Jan Kan
Jopje Swaardemaker
Klaas Kan
Jan Kan
Jopje Kan
Muus Moen
Maartje Gruijs
Jacob Kan
Pieter Klaasz. Kan

Belijdenis gedaan op:
30 juni 1697
20 december 1722
20 december 1722
20 december 1722
13 december 1730
27 juni 1751
30 september 1753
4 december 1755
24 december 1758
28 september 1760
28 maart 1762
28 maart 1762
30 maart 1766
30 december 1781
20 september 1789
20 september 1789
27 december 1789
23 maart 1793
23 maart 1793
23 maart 1793
24 juni 1793
30 maart 1794

Verder vinden we nog dat Aagje Kopjes op 25 juni 1797 met attestatie vanuit
de Koog komt (Ze trouwde met Jacob Kan) en Jan Klaasz. Kan (zoon van Klaas
en Maritje Leest) op 30 december 1792 uit Purmerend (Hij was op 28
augustus 1791 daar naar toe vertrokken). "Met attestatie" betekent, dat het
gaat om personen die al eerder belijdenis deden en (terug) verhuizen naar
Oostzaandam.
Wat voegt deze lijst toe aan de informatie die we al uit de doop-, trouw- en
begraafboeken hebben gehaald? In de eerste plaats geeft het een bevestiging
van de stamboom zoals die hierna schematisch is weergegeven. Dat schema is
opgebouwd met de informatie zoals we die (o.a.) in de doop-, trouw- en
begraafboeken hebben gevonden. De lijst met belijdenissen geeft geen nieuwe
Kannen en we vinden alle Kannen terug die volgens de eerder bekende
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informatie volwassen werden en trouwden. Bovendien kunnen we er nieuwe
informatie uit halen. Op 20 december 1722 doen Jan Klaasse Kan en Grietje
Klaasse Kan belijdenis. Bij Grietje staat vermeld: "van het Molepad". Dat werd
ook vermeld bij Klaas Klaaszoon Kan, die in 1697 belijdenis deed. Uit
testamenten weten we, dat Grietje en Jan broer en zus zijn. Misschien zijn ze
wel een tweeling? Tenslotte deden ze op dezelfde dag belijdenis. En is Klaas
Klaaszoon hun vader? Zowel Klaas als Grietje kwamen van het Molepad! Het
blijft gissen.
Een of twee Jannen?
We weten uit notariële akten dat Jan Klaaszoon Kan eerst timmerman was en
later herbergier. Maar ......? Was dat wel dezelfde man? Was er één Jan
Klaaszoon of waren er twee? In de trouwboeken komen we maar één Jan
Klaaszoon Kan tegen, maar er is informatie die er op zou kunnen wijzen dat
het er twee waren.
In haar testament van 24 augustus 1736 vermaakt ene Saartje Jans een
twaalfde deel van haar erfenis aan Jan Klaaszoon Kan en, indien hij eerder zou
overlijden, aan: “de twee kinderen van Jan Claaszoon Kan, genaemt Jan en
Claas Jansz. Kan, yder een twaalfde part”. Als er één Jan is, dan is hij in 1736
getrouwd met Jopje Trommels en heeft dan vijf kinderen: twee kinderen uit
zijn eerste huwelijk en drie uit het huwelijk met Jopje. Mogelijk zijn er toch
twee Jannen. Toch is de stelling dat het om één Jan gaat waarschijnlijker.
Laten we de zaken eens op een rijtje zetten en nogmaals een poging
ondernemen enige duidelijkheid te verkrijgen door het vergelijken van
handtekeningen. We hebben vijf handtekeningen van Jan Klaaszoon Kan uit de
periode 1726 tot en met 1750 en we kunnen door een vergelijking van de
handtekeningen misschien zien of ze door dezelfde persoon zijn geschreven.

1. 1726: handtekening onder een akte over het nameten van een erf. Jan is timmerman.

2. 1727: handtekening onder akte m.b.t. de vernieling van een schuurtje.
Jan is timmerman.

3. 1729: handtekening onder het document van de weeskamer.
Jan als vader van Claas en Jan.
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4. 1741: handtekening bij de executie van het testament van Saartje Jans
Jan als vader van Claas en Jan.

5. 1750: handtekening onder de rekening van de compagnie tot aankoop van loten
(zie hfdst. 6).

Zijn dit de handtekeningen van dezelfde man? Als eerste valt op, dat de
schrijfrichting overal hetzelfde is. Alle letters hangen iets naar achteren.
Bovendien is het eerste woordje “Jan” in alle vijf gevallen gelijk. De “J” staat
los en de letters “a” en “n” zijn vast aan elkaar geschreven. Bij het woord
“Klasen” (Klaaszoon) zien we hetzelfde: de “K” en de “l” los, “as” aan elkaar
en “en” aan elkaar. Een verschil is dat Jan bij de eerste en tweede
handtekening bij “klasen” en “kan” een kleine letter “k” gebruikt en bij de
andere handtekeningen een hoofdletter. Al met al zijn de overeenkomsten
groter dan de verschillen en lijkt de conclusie dat het om dezelfde Jan gaat
zeer aannemelijk.
Van handtekening drie weten we zeker dat het gaat om de vader van Jan en
Claas. Deze handtekening staat onder een document van de weeskamer
waarin de erfenis werd geregeld na het overlijden van Grietje Barkhouts, Jans
eerste vrouw, de moeder van Jan en Claas. Dat betekent dat handtekening
vier (uit de executie van het testament van Saartje Jans) van dezelfde Jan is
omdat in het testament van Saartje Jans wordt verwezen naar de kinderen Jan
en Claas.
In het hierboven genoemde testament van Saartje Jans wordt ook een Grietje
Klaas Kan genoemd. Deze Grietje maakte zelf ook een testament en laat haar
boedel in zijn geheel na aan haar broer Jan Klaaszoon Kan en zijn vrouw Jopje
Trommels. Dat koppelt de kinderen Jan en Claas Kan dus rechtstreeks aan
“onze Jan”. Misschien erfde Jan (of zijn twee kinderen uit het eerste huwelijk)
van Saartje Jans omdat zij iets te maken had met zijn eerste vrouw: Grietje
Barkhouts. Overigens erfden Jan en Grietje Kan een behoorlijk bedrag (ruim
54 gulden). Voor tweehonderd gulden kon men in die tijd al een huis kopen.
Concluderend: Er woonde in Oostzaandam in de eerste helft van de achttiende
eeuw maar één Jan Klaaszoon Kan die eerst getrouwd was met Grietje
Barkhouts en later met Jopje Trommels. Hij was eerst timmerman en later
herbergier.
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Tenslotte
In dit hoofdstuk is geprobeerd een compleet beeld te geven van de stamboom
tot 1811. Dat was, zoals eerder gemeld, noodzakelijk omdat de bronnen uit
deze periode niet altijd even duidelijk zijn. Om dezelfde reden moet hier
vermeld worden dat er in sommige gevallen is uitgegaan van veronderstellingen en we er dus nooit helemaal zeker van kunnen zijn dat een en ander
werkelijk is gebeurd zoals in dit hoofdstuk is beschreven.
Op de volgende pagina’s is de stamboom zoals we die in dit hoofdstuk tot
ongeveer 1811 hebben zien ontstaan, in een schema weergegeven. De
complete stamboom is, zowel in tekst als in schema, opgenomen in de
bijlagen.
“Hij werd geboren. Hij leefde, nam een vrouw en stierf”. Zo beschreef een
Duitse dichter het leven van de gemiddelde mens. Wat betreft het geboren
worden, een vrouw nemen en sterven zijn we in dit hoofdstuk, vooral over het
moment waarop, veel te weten gekomen. Over het leven van de Kannen
weten we nog weinig. In de volgende hoofdstukken zullen daar meer over
horen.
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