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Een molenberg in de Molenstraat

Over de windmolen waaraan de Molenstraat zijn naam ontleent is uit historische
bronnen bijzonder weinig bekend. In 1331 is een eerste vermelding van een molen in
de rolrekeningen waarin de kosten van de bouw van de stadsmuur worden
beschreven. Daar is sprake van aanvoer van bouwmaterialen (...) van der wintmolen
te voren aen die veste. In 1364 is er echter alleen nog sprake van een “molenberghe”
en in 1415 slechts van een “molenwerf”.
De heren van Breda zullen ongetwijfeld de initiatiefnemers van de bouw zijn geweest,
aangezien zij het alleenrecht op het bouwen en bezit hadden en dat in het Land van
Breda strikt toepasten.
In 1982 en 1983 werden onder de huidige bibliotheek resten teruggevonden van de
middeleeuwse molenberg en en een bijbehorend woon of bedrijfscomplex
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En wat verder nog ?
Werk van Clemens Merkelbach van Enkhuizen, Stedelijk Museum
Breda
3 augustus t/m 8 december 2019

Blog Leo Nierse: Begraafplaats Ginneken
September 2019

Workshop huizenonderzoek, Stadsarchief Breda
4 en 25 oktober 2019

Cursus oud schrift, Stadsarchief Breda
Vanaf 8 november 2019
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