Onbekend VOC-aandeel van 6 oktober 1606 gevonden
Dit aandeel in de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ter waarde van zeshonderd gulden werd op 6 oktober 1606 gekocht door Theunis Jansz
(circa 1565 - 1635) uit de Onze Lieve Vrouwesteeg in Amsterdam. Hij was kruidenier en later haringkoper. Personen van alle rangen en standen
belegden in de Gouden Eeuw hun geld in de VOC. Dit aandeel werd vier generaties lang doorgegeven tot het uiteindelijk in 1702 in bezit kwam van een
achter-achterkleinkind van Theunis, Agnietje Nagel (1687-1747). Omdat zij een minderjarige halfwees was , kwam haar bezit in beheer van de
Amsterdamse Weeskamer. In de archieven van de Weeskamer is het stuk nu teruggevonden. Het is een van de vier VOC-aandelen die we kennen. Het
is een dubbelgevouwen document, uitgevouwen meet het 39 x 28,5 cm. Het wordt tentoongesteld in het Stadsarchief van 6 t/m 18 oktober 2015.
Voorzijde:
Wy ondergheschreven van weghen de Camere der Oost-Indische
Compaignie tot Amsterdam, bekennen by desen ontfanghen te
hebben vanden E(dele) Theunis Jansz Inden
Vrouwensteegh de somme van Eenhondert Sesthien
gu(lde)n dertien stuijvers acht penn(inghe)n
ende dat voor reste van Seshondert guldens
daer mede de voornoemde Theunis Jansz Inde Vrouwesteegh
inde voorsz(egde) Compaignie gheregistreert staet te herideren opt Groot-boeck
vande voorsz(egde) Camere folio 332 Synde hier mede de voorschreven
Seshondert gu(lde)n daer mede de voornoemde
Theunis Jansz in de voorsz(egde) Compaignie voor de eerste Thien-Iarighe Rekeninghe participeert, ten vollen opghebracht ende betaelt: Ende voorts gheannulleert ende te niete ghedaen alle de Recipissen,
over de betalinghen op de ghemelde partye ghedaen, voor desen ghegheven.
Actum den 6 Octob(er) 1606 In Amsterd(amm)e
Getekend door: Dierck van Os
Arent ten Grootenhuijs
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Op de achterzijde van het eerste blad werden de door de VOC gedane betalingen genoteerd:

adij 12e desember a(nno) 1612 hier op ontfangen d'aff gifte van
Seevenenvijftich ende eenen halven p(ro)cent In gelde
Bedragende 341:-:Den 20 Novemb(er) 1615 noch bet(aald) de somme van f 255:0-:tot v(er)effeninge van een Capitael

Op de achterzijde van het achtervel staat de overdracht aan twee erfgenamen genoteerd:

Staet nu op de naem van
De kinderen van Maritje Teu
nis f 200,de kinderen van Valk Teunis f 200,en (op zijn kop)
seedel van die thien Jarijghe
Rekeninck den 6 oktober
1606 het lest betaelt
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