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geschiedenis

StiftsMuseum Xanten

� StiftsMuseum Xanten

Kapitel 21 | 46509 Xanten

Tel. +49 2801.987 78 20 | Fax +49 2801.987 78 22 

www.stiftsmuseum-xanten.de 

info@stiftsmuseum-xanten.de

� Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag: 10-17 uur

Zon-/feestdagen: 11-18 uur 

Maandag, Goede Vrijdag, 24., 25., 31. Dec,

1. Jan gesloten

� Entreeprijzen:

Volwassenen 4,00 € | korting € 3,00 

Kinderen onder 18 jaar gratis

� Communicatie staat voorop in het StiftsMuseum

 Xanten. Hiermee willen we een verbinding maken tussen

de kerkelijke schatkamer met het sacrale museum ener-

zijds en de huidige tijd anderzijds. Tussen de historische

museumstukken vindt u moderne mediastations. Audio-

guides zijn in vier talen beschikbaar (in het Duits ook voor

kinderen). Deskundige gidsen geven algemene  rond -

 leid ingen of over speciale onderwerpen. Een catalogus, een

StiftsZeitung, tentoonstellinggids, folders en nieuws -

brieven bieden veel informatie over hat aanbod van het

StiftsMuseum.

www.stiftsmuseum-xanten.de
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� De bouw van de Dom in Xanten was een megaproject. Uit

hedendaags oogpunt, maar veel meer nog voor middel -

eeuwse begrippen. Bijna 300 jaar duurde de bouw van de

imposante gotische kerk: van 1263 tot het midden van de 16e

eeuw. De kosten waren enorm. Dankzij de in het stiftsarchief

bewaarde gedetailleerd beschreven archiefstukken krijt men

een goed beeld van de complexe bouw en het beheer van de

Dom. Een spannende geschiedenis! In het StiftsMuseum

wordt dit net zo aanschouwelijk gemaakt als het werk van de

bouwvakkers. De tour door de geschiedenis van deze bijzon-

dere plaats wordt afgerond met een animatiiefilm.

� Het StiftsMuseum Xanten is een echte schatkamer. Hier

worden voorwerpen bewaard en tentoongesteld die een

 grote waarde bezitten. Niet alleen omdat ze van goud en

 zilver en waardevolle materialen zijn en door kunstenaars-

handen zijn gemaakt, maar ook omdat het originelen zijn -

de oudste zelfs ruim duizend jaar oud. Het is de echtheid van

de kelken, kruizen en gewaden die de bezoekers steeds weer

fascineert. Het bijzondere van deze kunstwerken is boven-

dien dat ze werden gemaakt voor de christelijke eredienst.

Bijschriften, informatiebladen en deskundige museum -

begeleiders helpen ons nu om de historische schatten te be-

grijpen.

� De StiftsBibliothek Xanten bezit ca. 15.000 oude boeken

uit diverse eeuwen. Daartoe behoren 450 kostbare in -

cunabelen – d.w.z. werken uit het begin van de boek -

drukkunst. Zo’n grote historische bibliotheek in zo’n

 kleine plaats als Xanten is een echte bijzonderheid. Om de

kostbare oude boeken te ontzien, kan de historische bi-

bliotheek alleen tijdens rondleidingen worden bezichtigd.

Vanuit het museum kan men er echter een blik erop

 werpen - en de meest bijzondere hand- en drukwerken

zijn in een van de museumruimtes tentoongesteld.

Afbeel dingen tonen bovendien hoe boeken in vorige

 eeuwen werden gemaakt.


