
De Hollandse Vesting Menen
waar gaat de tentoonstelling over?

Ontdek in ‘t Schippershof het fascinerende verhaal van de

Hollandse vesting in Menen die tussen 1817 en 1830 werd

aangelegd en tot vandaag loopt en zichtbaar is.

Aan de hand van heel wat historische kaarten, tekeningen,

foto’s, video’s en objecten nemen we je mee naar zowel de

ontstaansgeschiedenis als naar hedendaagse restanten in

de stad.

In de laatste en vernieuwde zaal van het museum krijg je een

preview te zien van een tentoonstelling die hier vanaf volgende

zomer te zien zal zijn met een selectie uit onze collectie Yvonne

Serruys.

In 2023 zal Serruys 75 jaar overleden zijn, dat zetten we in de verf

met een hommageproject in haar geboortestad Menen.



Stadsmuseum 't Schippershof
kleine geschiedenis 

De tentoonstelling vindt plaats in het stadsmuseum 
’t Schippershof, op hetzelfde plein als De Steiger. 
Het gebouw dateert uit de 17e eeuw en is één van
de laatste getuigen uit die periode. Meer nog: 
het museum is één van de oudste niet-kerkelijke
gebouwen van Menen. Wist je dat de Leie ooit vlak
tegen de zijkant van het gebouw stroomde? In die
zijkant steekt trouwens nog steeds een oude
kanonskogel. 
Een paar schietgaten tonen dat het gebouw ook
strategisch interessant was. 

Begin 1900 was het huis een herberg waar je kon eten en slapen. Menens kunstenaar George Dobbels is er geboren en
bracht er de eerste 20 jaar van zijn leven door. Het was de vaste stek voor veel aangemeerde schippers. Het was
trouwens ook één van de eerste woningen in Menen met een telefoon. Tijdens WOI veranderde ‘t Schippershof in een
mini kazerne. Paarden van het leger werden er gestald en soldaten kwamen er rusten.
Na de oorlog maakte de familie Dobbels de woning terug leefbaar en werd hun zaak opnieuw uitgebaat.
In 1986 kocht de stad Menen het gebouw, eind jaren ‘90 opende het museum zijn deuren.
Het museum beheert op vandaag een archeologische verzameling objecten en een uitgebreide collectie beeldende
kunst van o.a. Menense kunstenaars Yvonne Serruys, Georges Dobbels en Johan Tahon. Er lopen sinds 2016 enkel
tijdelijke tentoonstellingen met beeldende kunst georganiseerd door Cultuurcentrum De Steiger, vaak ook met een link
met de stad.



aan de slag
't Schippershof

WAT IS JUIST?

met een toilet

met een telefoon

met dubbele beglazing

Het Schippershof was één van de eerste woningen
in Menen …

een feestzaal

een museum

een herberg

een kazerne

Het Schippershof was begin 1900 ...

VUL IN OF SCHRAP WAT NIET PAST

…………....................................... STROOMDE OOIT TOT VLAK TEGEN DE ZIJKANT VAN HET SCHIPPERSHOF.

HET SCHIPPERSHOF IS EEN VAN DE OUDSTE/ JONGSTE/ GROOTSTE/ KLEINSTE GEBOUWEN VAN MENEN. 

TIJDENS WO I WERDEN ………………………………............... GESTALD IN HET GEBOUW. 

EIND JAREN ‘90 WERD HET GEBOUW EEN ………………………................................ . 



Montigny
1664

 

Halewijn Vesting Vauban

Menen is niet langer een open stad (zonder bescherming van
vestingen)

Geeft bevel om de vesting te ontmantelen in 1744

Afbraak van de versterkingen Leider van de Malcontenten

De Spanjaarden belegeren Menen 1706

Franse Vesting 1578

Lodewijk XV Halluin

aan de slag
DEEL 1: WAT VOORAF GING

VERBIND WAT JUIST IS



aan de slag
DEEL 2: DE HOLLANDSE VESTING MENEN

SCHRAP WAT NIET PAST

Groot-Brittanië

Frankrijk

Duitsland

De Wellington Linie wordt aangelegd als
bescherming tegen invallen vanuit

Heulebeek

Palingbeek

Geluwebeek

Menenbeek

Bij de nieuwe werken aan de vesting vanaf 1816
wordt een nieuwe versterkte dam aangelegd die
uitmondt bij de

WAAR OF NIET WAAR? 

TIJDENS DE WERKEN AAN DE NIEUWE VESTING IN MENEN IN 1815 WERD HET HOORNWERK VAN HALLUIN
OPNIEUW AANGELEGD. 

IN 1815 WORDEN DE ZUIDELIJKE EN NOORDELIJKE NEDERLANDEN VERENIGD IN ÉÉN KONINKRIJK

IN 1826 WORDEN DE MUREN VAN DE FRONTEN HERAANGELEGD DOOR EEN AANVAL VAN DE FRANSEN. 



aan de slag
DEEL 3: DE ONTMANTELING VAN MENEN

ZET DE JUISTE JAARTALLEN BIJ DE JUISTE KAART

1854 - 1896 - 1856



hospitaal

Bastion 11 - site Cappelle

Rijselpoort

Park Ter Walle

Bastion 11 - site Fournier

Oude Leielaan

aan de slag
DEEL 3: VERVOLG 

VERBIND WAT JUIST IS



Kruitmagazijn

Bastion 9 - site Bauduin

Arsenaal - Vaubanstraat 22

aan de slag
DEEL 3: VERVOLG 

VERBIND WAT JUIST IS


