13. Tenslotte
In dit boek heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van het leven van diverse
Kannen van ongeveer 1650 tot vandaag. We hebben gezien hoe ze de kost
verdienden, waar ze woonden, met wie ze trouwden, of en zo ja hoeveel
kinderen ze kregen en hoe lang ze leefden. Opvallend is dat er van de tijd die
het verst terug ligt, de achttiende eeuw, veel bijzonderheden bekend zijn. We
weten de beroepen van vader Jan Klaaszoon en van drie van zijn kinderen, we
weten waar ze woonden en er is zelfs een foto van hun herberg. Ook hebben
we een vrij goed beeld van hun welstand.
Natuurlijk zijn er nog raadsels overgebleven. Niet alle nu nog levende Kannen
zijn gevonden, een mogelijke koppeling met Kannen uit Graft en/of
Amsterdam van voor 1700 is niet boven water gekomen en van sommigen zijn
geboorte-, trouw of overlijdensdata niet in de archieven terug te vinden.
Bij het begin van deze zoektocht verwachtte ik niet dat er zoveel
bijzonderheden te vinden zouden zijn. Om eerlijk te zijn ging ik er van uit dat
we zouden afstammen van een onopvallend arbeidersgezin. Niets bleek minder
waar. De herberg Spitsbergen speelde in de achttiende eeuw een rol in het
dagelijks leven van veel Zaandammers en twee kinderen van Jan en Jopje
(Pieter en Klaas) kwamen terecht in beroepen met enig aanzien. Ook later
speelden nakomelingen van Jan en Jopje (o.a. Dirk als padmeester en Klaas
als wethouder) een rol in het publieke leven. Om al deze gegevens boven tafel
te krijgen heb ik diverse archieven bezocht. Natuurlijk was het meeste terug te
vinden in het archief van de gemeente Zaanstad maar ook het rijksarchief van
Noord-Holland speelde een belangrijke rol. Uit het Nationaal Archief kwamen
de gegevens over de medaille van Cornelis, uit de archieven van Alkmaar en
Hoorn de bijzonderheden over het schoolmeestersbestaan van Pieter en
aangezien een aantal Kannen in het begin van de twintigste eeuw naar
Haarlem verhuisde heb ik ook in het streekarchief Kennemerland een flink
aantal uren doorgebracht.
De ondertitel van dit boek: “De geschiedenis van een familie Kan”, dekt
natuurlijk niet de lading. Of liever: de lading is kleiner dan de titel. De
geschiedenis van deze familie Kan is veel groter dan in dit boek is beschreven,
want slechts een klein gedeelte van die geschiedenis kwam terecht in
archieven. Van de ene persoon weten we dus meer dan van de andere en dat
is ook de enige reden dat over de ene persoon veel en over de andere weinig
of niets is vermeld. Praktisch alle gevonden informatie heb ik gebruikt. Alleen
uit de verhalen van Klaas en Jaap Kan (hoofdstukken 9 en 11) heb ik een
keuze gemaakt. Wie er prijs op stelt die verhalen helemaal te lezen moet
contact met mij opnemen.
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