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Monumentenweekend 

10 en 11 september 2011 

 

     KOM TEKENEN 
 
In 2011 heeft de Archeologiestichting "Dokter Beckers – Pater Munsters" te Stein zich aangesloten bij 
de Limburgse campagne "Kom Tekenen". Rondom dit thema organiseert zij verschillende activiteiten 
onder meer op de kasteelruïne van Stein en in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat in 
Stein. De tekencampagne is gestart tijdens het Museumweekend op 2 en 3 april en wordt afgesloten 
tijdens het Monumentenweekend van 10 en 11 september.  
 
Tijdens het monumentenweekend vinden onder meer de volgende activiteiten plaats.  
 
In het museum: 
o Het schilderen van tegels op basis van en aan de hand van tegelscherven uit de Romeinse villa. 

Restanten van deze Romeinse villa zijn blootgelegd toen in de 30'er jaren van de vorige eeuw de 
haven van Stein is aangelegd. Er zijn voorbeelden van tegels die met de oorspronkelijke kleuren 
nageschilderd kunnen worden. Men mag zich ook aan de hand van de voorbeelden en de 
getoonde scherven laten inspireren en zelf nieuwe tegels ontwerpen. 

o Het schilderen van tegels in “Delfts blauw”. Vroeger hadden veel mensen tegels en tegeltableaus 
in zowel de haard als in de muur. Het was vooral praktisch bij de schoonmaak en het was veilig. 
Welgestelden lieten daarmee ook zien hoe rijk ze waren. Men maakte afbeeldingen van Bijbelse 
taferelen, heiligen, schepen, kinderspelen, beroepen, bloemen en dieren, zoals paarden, koeien, 
varkens, vogels etc. In het museum wordt het echter een reis door de tijd. Voorwerpen uit de 
prehistorische tijd die in de vitrines zijn geplaatst worden in "Delfts blauw"op tegels geschilderd.   

o Het tekenen van patronen die op de bandkeramische potten te vinden zijn en zelf nieuwe 
patronen ontwerpen, tekenen en schilderen op "bandkeramische" potten van papier.  
  

Op de kasteelruïne: 
o Bezoekers op de ruïne worden uitgenodigd om met verschillend materiaal op de ruïne te tekenen 

en te schetsen. 
o De Belgisch kunstenaar Mathy Engelen, die vooral bekend is van zijn tekeningen van kastelen, is 

tijdens het Monumentenweekend aanwezig. Hij komt er tekenen maar ook zijn er werken van 
hem te koop van onder meer kasteel Stein, Oud-Stein, Urmond en Elsloo.  

o In de kerker, waar Maurits de Kinsky in 1740 gevangen heeft gezeten, krijgt men de gelegenheid 
de ervaren emoties van het gevangenzitten op papier te uiten.  

o Onder begeleiding kan men een familiewapen ontwerpen. Er worden aanwijzingen gegeven hoe 
je tot een ontwerp komt en welke heraldische regels in acht moeten worden genomen. Het 
ontwerpen van het wapen vindt op papier plaats en kan op hout worden geschilderd.  

o In de rode toren vindt een kleine expositie van schilderijen, gravures, etsen en tekeningen plaats, 
die in verschillende tijdsperioden zijn gemaakt van het kasteel en de kasteelruïne. 

o Tijdens het Monumentenweekend worden wapens tentoongesteld die schoolkinderen hebben 
ontworpen. Ook worden de wapens getoond die tijdens het Museumweekend zijn ontworpen. Met 
betrekking tot alle ontworpen wapen vindt er een prijsuitreiking plaats voor de best ontworpen 
wapenschilden. De prijsuitreiking vindt door niemand anders plaats dan "Ridder Arnold van 
Stein".  

 
Natuurlijk vinden er ook rondleidingen plaats in het museum en op de ruïne. Hiervoor zijn diverse 
gidsen beschikbaar. Ook is tijdens het Monumentenweekend het onlangs verschenen boek "De 
geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners" te koop op de kasteelruïne van Stein en in het 
Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat te Stein. Het boek is ook te koop bij boekhandel 
Knoben in Elsloo, de Read Shop in Stein, brouwerij De Fontein in Stein en in het Archeologiemuseum.  


