




Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 e>Si De gerechtsakte uit 1734 waarbij Anthony Verkerk zijnbakkersmerk laat registreren (SAKRIJH, Dorpsgerechten.812. blz. 359) Failliet Was het te wijten aan het economische tij datAnthony in de problemen raakte? Of kwam hetdoor eigen wanbeheer? Misschien wel doorbeide. Hoe het ook zij, het Provinciaal Hof inUtrecht stelt op 24 maart 1740 de procureurHendrik van Dam aan tot curator over de boe-del van Anthony-'. Hendrik van Dam instrueertde deurwaarder S. van Toll om in Utrecht deschuldeisers van Anthony op te roepen. Zowordt op 16 en 30 mei 1740 en op 4 en 18 juli'openbaarlijk uytgeroepen' dat de schuldeiserszich kunnen melden bij de curator-&quot;. Op 8 en28 juli en op 16 augustus doet de pander Ber-nard Sam hetzelfde in Houten-\ Inmiddels hadHendrik van Dam op 20 juni 1740 de molen inhet openbaar verkocht aan Cors van Maer-schalkerweert, die er inclusief het extra land715 gulden voor betaalde^*&quot;. Voor kamerhuurgedurende de verkoop diende de wijnkoperJuliaans een rekening in van 3

gulden en voor'verteeringen, vuur en light' 2 gulden en 3stuivers&quot;. Na de oproepen van de deurwaarders komen deschuldeisers op 1 april 1741 voor het provinci-ale hof bijeen om de opbrengst van de molen teverdelen. In de eerste plaats zijn de preferenteschuldeisers aan de beurt. De curator en dedeurwaarders brengen aan administratiekosten47 gulden, 19 stuivers en 8 penningen in. Johanvan Linden, de schout van Houten, claimt aanachterstallige belastingen in totaal 188 guldenen 3 stuivers. De domeinen hebben over dejaren 1737, 1738 en 1739 nog 9 gulden wind-geld'* te vorderen en de timmerman Pieter vanKeulen heeft aan arbeidsloon 22 gulden en 8stuivers tegoed wegens een reparatie aan demolen. Huybert Agterbergh lot slot heeft voordie reparatie hout geleverd en vordert 78 gul-den en 16 stuivers. Al deze schuldeisers krijgenhun vorderingen betaald.De concurrente schuldeisers daarentegen heb-ben de grootste vorderingen en moeten ook degrootste verliezen voor hun rekening nemen.Zo heeft Pieter Vernooij aan Anthony een le-ning

verstrekt van 200 gulden en Johan vanDinteren 400 gulden, die hij overgedaan heeftaan Hendrick van der Marck. De erfgenamenvan Anthony van Dam hebben een kapitaal van 73






