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Makkinga D 2500 Minuutpian. 
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Stokersverlaat. 

2 losse kopieën van stokkies uut et artikel over Stokersveri 



Het 7e  Verlaat, dat later het Stokersverlaat zou worden 
genoemd, kwam dus gereed eind augustus 1819 en er kwar 
geen brug, maar alleen een draaivonder over het sluishoofd 
Zulks natuurlijk voor de sluiswachter en de schippers. Niet v 
de bevolking van Appelscha, want die was er nog niet. En oi 
niet voor de boeren van Appelscha, want die hadden geen 
verbinding met de sluis. Voor hun was alleen de weg naar d 
Vogtel van belang en die kwam niet op de sluis uit. 

Waar die weg liep kan men duidelijk zien op het hierbij 
afgebeelde kadasterkaartje uit ong. 1830 (afb. 5) 

Ik heb daarop de oude Vogtelerweg met een stippellijn 
aangegeven (F—E--D). 

De brug lag op de plaats. Waar tot in de twintiger jaren van 
deze eeuw een voetpad van Willemstad uitkwam op de weg 
langs de vaart ( B - C), tussen de kadasternummers 60 en 51. 

Op die nummers staan nu de huizen Vaart NZ 14 en 15. 

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat één van de 
voorwaarden, die de Appelscher eigenaren stelden aan de 
Heeren Compagnons was: Flapbruggen te maken, waar wejr 
werden doorgegraven en dus mogen we aannemen, dat de dp 
dit kaartje aangegeven brug van Appelscha zo'n Flapbrug w4. 
De enige huizen, die in 1830 stonden bij de sluis, waren de 
brugwachterswoning (op no. 263 ) en daarnaast op no. 262 
een boerderijtje ( nu Van Zanden ) en aan de oostkant van de 
sluis, no. 486 een dubbel arbeidershuis, in mijn jeugd nog 
bekend als "Leegendal", omdat het door enkele vaartswal 
ophogingen langzamerhand heel ver beneden het wegniveai 
was komen te liggen. Hoe lang het nog geduurd heeft vôôr di$ 
flapbrug werd vervangen door een brug over het bewuste 
sluishoofd heb ik niet kunnen achterhalen. 



Het Stokersverlaat. 

Anne Hendriks Zwart kocht het "keuterijtje" met huizinge, 
schuur en land, kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie 
D, Nos. 59163, staande en gelegen "bij de brug" te Appelscha, 
(zie afb. 5). 

Het geveilde werd gekocht door Anne Hendriks Zwart, 
veenbaas en winkelier, vader van mijn grootmoeder. 
Mijn grootouders hebben daar gewoond, en mijn ouders en in 
dat huis, dat nu geheel is verdwenen, werden mijn broers er 
zusters en ik geboren. 
Die brug heeft niemand van mijn familie ooit gezien en van Iet 
bestaan ervan was ook niemand op de hoogte. Maar als in 
1840 dat huis wordt beschreven als staande bij de brug te 
Appelscha, dan is vergissen uitgesloten. 
De tegenwoordige Bruggelaan zal in 1830 wel hebben besta 

1 want hij staat op het kaartje (afb. 5 ) maar een brug was dar 
nog niet. 	 . 
In 1832 overleed in Appelscha Gerrit Jeens Stoker, geboren in 
Kortezwaag in 1788. Hij was getrouwd met Antje Hanzes van 
der Wal, ook geboren in Kortezwaag. 
Het echtpaar had 3 zoons, allen nog in Kortezwaag geboren!  

Tussen 1827 en 1832 is het gezin naar Appelscha verhuisd én 
vestigde zich bij de nieuwe sluis in een huis, dat op dezelfde 
plaats, waar nu nog een nazaat van deze familie zijn boerderij 
heeft. 

Zij waren de eerste bewoners van Appelscha en aan hen 
ontleende later de sluis zijn naam: 

"Het Stokersverlaat" 



Akte over het as vondeling vunnen hebbende kiend 

Adam Vondeling. 
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Uuttreksel uut et kadastra le  plan. Sektie C. 

(Hoog —Appelscha). 
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Kopie van een stokkien uut een akte. 
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