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Koenen handwoordenboek
kruit, o ontplofbaar mengsel van salpeter,
zwavel en fijne houtskool.
Balkster Courant d.d. 12-07-1984
1639
Burgemeester Douwe Douwes koopt de kruidmolen voor 5800 Car. Gls.
1644
Hendrik Douwes (Biersteker te Stavoren) wordt eigenaar voor a ?
------------------------------------------------------1708 Floreen-cohier
Idts Pyters Brouwer is administrator van de “Cruydmolen” ipv Auke Hendriks Brouwer (is overleden)
Idts Pyters Brouwer, in plaats van
Auke Hendriks Brouwer nu Administrator
van de Cruyd molen & annexe landen van dien, gelegen ten Oosten
van dese Stadsgraft, hebbende de
Meers wegh ten Suiden, de Suyder Meer
ten Oosten & de Vaart ten Noorden,
beswaart met tien floreen.
------------------------------------------------------16-03-1727
Octrooi verleend aan Binke Binkes cum soc. te Stavoren om alhier
in deze provincie eene Kruidmolen te mogen hebben en kruid maken.
10-03-1761
Prolongatie van Octrooi aan Gerrit Wiggerts te Stavoren gedurende nog
25 jaren om te mogen hebben een Kruidmolen en buspulver te mogen maken,
waarvan vroeger het octrooi was verleend aan Secr. Binkes cum soc.
-----------------------------------------------------1741. Rekening en begrafenisboeken van de Ned. Hervormde kerk te Stavoren:
02-08-1741. Willem in de kruidmoolens kint beluid en op het kerkhof begraven ₤ 1,4
----------------------------1761. Advertentie in de Leeuwarder Courant van 13 juni 1761:
De eigenaren van de KRUIDMOLEN te Stavoren maken bij deezen bekend, dat gemelde Kruidmoolen, dewelke eenige tijd heeft stil gestaan, sedert eenige weken is beginnen te maalen, wordende
een ieder gunst verzogt, kunnende die geene welke van der zelver kruid gelieven gediend te zijn, zig
adresseeren aan de Boekhouder de Vroedsman JURJEN HERMANDES te Hindelopen of aan Burgermeester DOUWE PYTTERS CRAMER te Stavoren, zullende van goede Waar voor een Civile Prijs gediend
worden.
------------------------------------------------------

SWQ, 401.
Huis en kruidmolen aan het Achterom (1789),
Jan Gerbens Kruiver zuid en Meye Wiebes noord aan de Stadswal.
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Galtje Jonkman, knegt in de kruydtmolen (7/51).
Galtje Jonkman, knegt in de Kruydtmolen.
De Kruydtmolen. Galtje Jonkman, woont in de Kruydtmolen.
De Kruydtmolen. De vrouw van Galtje Jonkman ovl.
De Kruydtmolen. Gysbert Teunis.
De Kruydtmolen ledig en zonder S. Gysbert Teunis.
De Kruydtmolen zonder S./ Beernd Gerrits.
De Kruydtmolen zonder S. Een dogter van Beernd Gerrits
getrouwd aan Coert Eilerds van 382.
1780 De Kruydtmolen zonder S. Beernd Gerrits.
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Idem, de zoon te Woudsend.
Idem, een dochter van getrouwd op 26.
Idem, een dogter getrouwd aan Gerrit Gerrits van Bakhuisen.
Idem.
Br. B/F. Swaluwe, koper van en huis, erf, schuur en kruidmolen (4/121).
De Kruydtmolen zonder S, Sjouke Tjepkes en Tjeerd Sjoukes.
Sybrandus Cramer, koper van 40 pond. land waarop de fabricq
de Kruidmolen voor afbraak staat (de enige in Friesland) (4/127).
1791 De Kruydtmolen WEGGEBROKEN.
Tjeerd Sjoukes naar 407, Sjouke Tjepkes, dogter trouwt in Holland.
1796 Sjouke Tjepkes.
1798 Sjouke Tjepkes naar 131, nu Tjeerd Sjoukes van 175.
1800 Tjeerd Sjoukes naar 240. Weggebroken.
---------------------------------------

1769. Advertentie in de Leeuwarder Courant van 8 July 1769:
Dr. Adrianus van Loon, Secretaris van Hindelopen, præsenteert uit de hand te verkopen:
de geoctrojeerde KRUIDMOLEN DE EENDRAGT te Stavoren met zyn Weid- en Hooi-Landen,
Gebouwen en losse Goederen, volgens Inventaris; kunnende dagelyks worden gezien, mits hebbende
een Briefje van bovengemelde of van de Burgemr. DOUWE PYTTER CRAMER te Stavoren.

--------------------------------------1789. Advertentie in de Leeuwarder Courant van 11 Maart 1789:
De Secretaris SWALUE, zal op Maandag de 16 Maart 1789
ten Sterfhuize van Beernd Gerryts, in de Kruidmolen te Stavoren
bij Boelgoed Verkopen: 18 stuks HorenVee, Schapen, Gereedschappen
en menigte Vischers Gereedschappen en Netten.
Voorts Meubelen en Huisgeraden, en wat verder zal worden gepræsenteerd.
--------------------------------------1790 Sybrandus Cramer, koper van een stuk land na calculatie groot 40 pond. land zoo weid als greidland
waarop de fabricq de Kruidmolen voor afbraak staat (de enige in Friesland) belast met 30 fl en 25
st . ordinaris lasten op nr. 195 en 2008 te samen schietende met nog een stuk land groot 5 pm
liggende ongeveer een quarier uur van de Kruidmolen waar op de Kruidmolen staat, die hier mede
wordt verkocht, zijnde een gebouw van steen, rondom en een wijde vijver, benevens nog 5 pm
waarvan een gedeelte met bos bepland liggende naast bovenstaande 5 pm belast met 2 fl, 17 st en
7 ½ penn bij de lasten op nr. 252 te Staveren, schietende welke voosrchr landen met het woonhuis
van de meesterknecht zampt Koe en Paarden stalling bij de cooper als huurder wordt gebruikt tot
petri in maij 1791 voor 105 car. gld. welke huur ten profijte van de coper zal komen. Gekocht van
de old secr. Tjeerd Abbring wonende te Coudum en de koopman Klaas Tjebbes te Hindelopen,
last en procuratie hebbende van de Heeren participanten van de Kruidmolen de Eendracht te
Stavoren voor 130 car. gld. Hebbende de Zuidermeer en de weg naar dezelve oost en zuid en de
stadsgracht en dijksvaart ten westen, de Warnservaart noord (4/127).
---------------------------------------
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