
TOURIST-INFORMATION (VVV)
Domplatz 8 t 35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-7755 
Telefax: +49 (0)6441 99-7759

tourist-info@wetzlar.de
www.wetzlar-tourismus.de

OPENINGSTIJDEN
mei t/m september

maandag t/m vrijdag: 09:00 – 18:00 uur
zaterdag: 10:00 – 14:00 uur
zondag: 11:00 – 15:00 uur

oktober t/m april
maandag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00 uur

zaterdag: 10:00 – 12:00 uur
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Braunfels

Bezienswaardig Wetzlar

DOM, MUSEA EN MEER…

Am Forum
Busbahnhof

Coloraden

Wolfgang-Kühle-Straße

Ernst-Leitz-Straße

Verzameling „historische microscopen Ernst Leitz“
Sammlung historischer Mikroskope Ernst Leitz

Stadhuis (Neues Rathaus)
Ernst-Leitz-Straße 30
35578 Wetzlar

Contact: Leica Microsystems GmbH
Telefoon: +49 (0)6441 29-0
Telefax: +49 (0)6441 29-2590
www.leica-microsystems.com

openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 8 – 18 uur 
woensdag: 8 – 17 uur

Dunkelkaufhaus
Karl-Kellner-Ring 48-50
35576 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6441 2091529
www.dunkelkaufhaus.de
info@dunkelkaufhaus.de

Rondleidingen voor individuen en groepen t/m 7 personen vinden
dagelijks om 17 uur plaats. Voor groepen vanaf 8 personen 
alleen na voorafgaande afspraak.

De wereld van LEICA 
Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6441 2080-0
www.leica-camera.com
info@leica-camera.com

openingstijden: 
maandag t/m vrijdag: 10 – 20 uur 
zaterdag en zondag: 10 – 18 uur

Agrarisch museum
Landwirtschaftliches Museum
Frankfurter Straße 113 (Finsterloh)
35578 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6441 45150 
Contact: Michael Drucker
mail@landwirtschaftlicherverein-wetzlar.de

openingstijden: 
elke 2e zaterdag van de maand van 11 – 16 uur 
(maart t/m oktober) en vlg. afspraak

Blasbach: Streekkamer
Blasbach: Heimatstube
Bergstraße 31  
35585 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6446 1383 or 1659 or 549
www.wetzlar.de

Openingstijden: vlg. afspraak

Garbenheim: Streekmuseum
Garbenheim: Heimatmuseum
Untergasse 3
35583 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6441 946126
www.wetzlar.de

openingstijden: 
1e zondag van de maand van 15 – 17 uur en vlg. afspraak

Münchholzhausen: Dorpskamer
Münchholzhausen: Dorfstube
Rechtenbacher Straße 2  
35581 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6441 97143
www.wetzlar.de

openingstijden: vlg. afspraak

Steindorf: Streekmuseum
Steindorf: Heimatmuseum
Schulstraße 2
35579 Wetzlar
Telefoon: +49 (0)6441 22333
www.wetzlar.de

openingstijden: 
van december t/m maart elke 2e zondag van de maand 
van 14:30 – 17:00 uur en vlg. afspraak

* opgelet: tijdens en na de feestdagen zijn er 
gewijzigde openingstijden. Informatie is verkrijgbaar
bij het museum of de VVV (Tourist-Information)
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Domplatz
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 42493
www.dom-wetzlar.de

Openingstijden:
1 april t/m 15 oktober
09:00 – 19:00 uur

16 oktober t/m 31 maart
10:00 – 16:30 uur

Kerkdienst: zondag
09:30 – 10:40 uur (katholiek)
11:00 – 12:30 uur (protestant)
Gedurende de kerkdiensten kan de
dom van binnen niet bezocht worden.

Franziskanerkirche

Untere Stadtkirche
Schillerplatz 7
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 94430

Openingstijden: vlg. afspraak, 
elke vrijdag na 18 uur
tijdens de muzikale vesper

Lottehaus

Lottestraße 8 – 10
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-4140
Telefax: +49 (0)6441 99-4134
www.wetzlar.de
museum@wetzlar.de

openingstijden*:
dinsdag t/m zondag,
10 – 13 en 14 – 17 uur

Stadt- und Industriemuseum

Lottestraße 8 – 10
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-4140
Telefax: +49 (0)6441 99-4134
www.wetzlar.de
museum@wetzlar.de

openingstijden*:
dinsdag t/m zondag,
10 – 13 en 14 – 17 uur

Europese woonkultuur uit de tijd van de renaissance en de barok 

Kornblumengasse 1
35578 Wetzlar

Telefoon:+49 (0)6441 99-4150
Telefax: +49 (0)6441 99-4134
www.wetzlar.de
museum@wetzlar.de

openingstijden*:
dinsdag t/m zondag,
10 – 13 en 14 – 17 uur

Reichskammergerichtsmuseum

Hofstatt 19
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-4160
Telefax: +49 (0)6441 99-4134
www.wetzlar.de
museum@wetzlar.de

openingstijden*:
dinsdag t/m zondag,
10 – 13 en 14 – 17 uur

VISEUM 4

Lottestraße 8 – 10
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-4140
Telefax: +49 (0)6441 99-4134
www.wetzlar.de
museum@wetzlar.de

openingstijden*:
dinsdag t/m zondag,
10 – 13 en 14 – 17 uur

Hospitalkirche

Am Haarplatz / Langgasse 3 
35576 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 94430

Openingstijden:
1e en 3e zaterdag van de maand
van 11 tot 16 uur en vlg. 
afspraak
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Jerusalemhaus 

Schillerplatz 5
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-4131
Telefax: +49 (0)6441 99-4134
www.wetzlar.de
museum@wetzlar.de

openingstijden*:
dinsdag t/m zondag,
14 – 17 uur
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gebruiksvoorwerpen en historisch meubilair geven
een indruk van het burgerlijk leven in de 18e eeuw.
Drie ruimtes zijn aan Goethe’s Werther-roman
gewijd. Naast een kostbare eerste druk van de
“Werther” geven nabootsingen, strijdschriften,
parodieën en vertalingen de uitwerkingen weer die
deze roman teweegbracht en als “Werther-koorts” 
de literatuurgeschiedenis is ingegaan.

Het Jerusalemhuis (Jerusalemhaus) is een
kleine literaire herdenkingsplek; gewijd aan de
tragische levensomstandigheden van “Werther”. 
In de twee-kamer woning van dit gebouw pleegde
1772 de delegatiesekretaris Karl Wilhelm Jerusalem
zelfmoord. Goethe kende deze jurist persoonlijk 
en was door zijn dood zeer ontdaan.

De beide kamers en de talrijke documenten
getuigen van de weinig gelukkige en tenslotte ook
uitwegloze levenssituatie van Jerusalem. Ook is in 
dit gebouw de Goethe-Werther bibliotheek onder-
gebracht.

Goethe verbleef in Wetzlar
als afgestudeerd jurist als
stagiair aan het Rijks-
kamergerecht, het
toendertijd hoogste
Rechtshof van het Heilige
Roomse Rijk. Spannende
inzichten en interessant
beeldmateriaal wachten op 
U in het Rijkskamergerechtmuseum 
(Reichskammergerichtsmuseum) .

Vanaf 1495 kon elke vrije man die het bij geschillen
niet eens was met het oordeel van zijn territoriale
rechtbank daartegen in beroep gaan. Vanaf 1693 kon
hij daarvoor bij het Rijkskamergerecht in Wetzlar, als
hoogste instantie, terecht. 

Wat voor ons vandaag vanzelfsprekend is, was ten
tijde van de oprichting van het Rijkskamergerecht vol-
slagen nieuw: geen zelfjustitie meer, maar kiezen voor
een vreedzame gang via het gerecht. Deze in het ge-
hele rijk in hoog aanzien staande rechtbank zette tot
1806 maar ook nog daarna de maatstaven voor het
justitiële apparaat in Duitsland.
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Stad en land
Het Agrarisch museum (Landwirtschaftliches

Museum) geeft inzicht in de regionale agrarische
traditie. Een omvangrijke verzameling van zowel
ploegen en landbouwgereedschappen als ook van
een groot aantal zaai- en oogstapparaten laten goed
zien onder welke werkomstandigheden er vroeger in
de landbouw gewerkt moest worden. De tentoonges-
telde historische tractoren en zaad- en oogstma chi -
nes fascineren niet alleen liefhebbers van techniek.

Overzichtelijk, werkelijkheidsgetrouw, authentiek –
zo stralen heemkundemusea en dorpskamers (Hei-
matmuseen und Dorfstuben) t/m een eigen
charme uit. Hier gaat het niet om de grote wereld-
gebeurtenissen, hier staan dorpsgeschiedenis en
traditie in het middelpunt: weefstoelen, dorsvlegels,
schoenlapperswerkplaatsen of compleet ingerichte
woonkamers met meubilair uit de 19e en begin van
de 20e eeuw.
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Kerken en kloosters

Het gezicht van de his-
torische stadskern van
Wetzlar wordt bepaald door
de Dom . Pas vlakbij wordt
duidelijk, wat hem zo
bijzonder maakt. 

De westelijke gotische
gevel is blijkbaar onvoltooid.
Van de geplande linker toren
is niet meer dan de sokkel

gerealiseerd. De restanten van een belangrijke laat-
romaanse basiliek uit de 12e eeuw – die het colle -
giaal kapittel en de stad voor een nog groter en
imposanter kerkgebouw wilden afbreken – is nog
altijd zichtbaar als „dom in de dom“ direkt achter de
westelijke gevel. 

Vlak voor 1230, en bijna vijftig jaar na de voltooiing
van deze romaanse kerk, begonnen de voorberei din -
gen voor een nieuw, nog groter en nog kostbaarder
kerkgebouw. In de middeleeuwen kampte de stad
echter met financiële problemen. De bouw vond
slechts langzaam en met tussenpozen van telkens
tientallen jaren plaats. Rond 1590 kreeg de dom zijn
huidige torenspits.

Vanaf de laat-romaanse periode tot in onze tijd heeft
tot slot elk tijdvak van de duitse kerkelijke bouwkunst
zijn sporen aan de wetzlaarse dom nagelaten.

Vanaf de reformatie, toen de wetzlaarse burgerij tot
het lutherse geloof overging, wordt tot op de huidige
dag de kerk gedeeld met de plaatselijke katholieke
geloofsgemeenschap.

De Hospitaalkerk (Hospitalkirche) , die vlak
naast de middeleeuwse Lahnbrug ligt, heeft een 
indrukwekkend Rococo interieur. En werd 1764 
gebouwd op de plaats waar voorheen de gotische
kapel van het hospitaal stond. 
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Op de Schillerplatz vindt U de Franziskanenkerk
(Franziskanerkirche) waarvan de oorsprong
teruggaat tot een rond 1300 opgericht klooster. Dit
gotische bouwwerk draagt een voor deze orde van
bedelmonniken typische dakruiter.

Goethe en de rechtvaardigheid

Ga met ons mee naar de zomer van 1772: in het
rentmeesterhuis op het terrein van de Duitse Orden,
het huidige Lottehuis (Lottehaus) , leeft het gezin
Buff. Het nu nog beroemdste lid uit dit gezin is
Charlotte. Goethe bezoekt haar in deze zomer bijna
dagelijks. Zijn herinneringen en ervaringen worden
weergegeven in zijn roman “Het lijden van de jonge
Werther” en hebben Goethe wereldberoemd
gemaakt.

Sinds 1922 dient dit gebouw als museum. De hier
getoonde afbeeldingen, handschriften, persoonlijke
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Optiek en ijzer

Het Stad- en Industriemuseum
(Stadt- und Industriemuseum)
geeft een beeld van de stedelijke
en stadgebonden industrie-
geschiedenis tot in de huidige tijd.
Een schilderijenverzameling vult
het tentoongestelde aan.

Tot op de dag van vandaag is Wetzlar
een “stad van de optiek”. Het begin werd in 1849
gemaakt met de oprichting van een “optisch in-
stituut” door Carl Kellner. Talrijke bedrijven volgden.
De Verzameling “Historische microscopen Ernst
Leitz” (Sammlung historische Mikroskope Ernst
Leitz) in het stadhuis toont verscheidene pro-
dukten (waaronder enkele met zeer gespecialiseerde
functionaliteit) uit de ontwikkelingsgeschiedenis van
de microscopie.

En niet te vergeten: Wetzlar is de bakermat van 
de kleinbeeldfotografie. Een geniale ingeving van
Oskar Barnack schiep het kleinbeeldformaat voor 
zijn legendaire Leica, die 1925 als Leica I in seriepro-
ductie ging. Een tentoonstelling over de geschiedenis
en de productie van de Leica is in de “Wereld van
LEICA” (LEICA Welt im Leitz-Park) te zien.

Het Viseum sluit aan bij deze traditie. Hierin staat
de huidge kennis en kunde van 14 regionale bedrijven
centraal. Niet alleen wordt tentoongesteld wat hun
hightech produkten kunnen en waarvoor ze gebruikt
worden, maar bezoekers kunnen ook zelf de functio -
naliteiten aan de hand van talrijke proefjes ervaren. 
Zo wordt komplexe techniek, die ons overal omringt
en begeleidt, begrijpelijk en eigen gemaakt.
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Kunst en kultuur
De Verzameling “von Lemmers-
Danforth”– europese woon -
kultuur uit renaissance en
barok (Sammlung Dr. Irmgard
von Lemmers-Danforth)
zal ook op U indruk maken. In
een van de mooiste historische
stadspaleizen wordt een zeer
bijzondere collectie meubels,
kostbaar goud-en zilversmeed-

werk, keramiek, wandtapijten en schilderijen
tentoongesteld.

De verzamelaar, een kinderarts uit Wetzlar, wist 
haar verzameling in dusdanig samenhangende
woongroepen te arrangeren, dat de stijlperiodes 
van renaissance tot en met de barok zichtbaar 
en ook begrijpelijk worden.
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is een stad met een levend verleden. De
bijzondere Dom en de schilderachtige historische

stadskern laten dat in één oogopslag zien. Als U in de rijke historie en
kultuur wilt duiken, komt U hier aan uw trekken.

Wandel met ons mee door Wetzlar!

Toegangsprijzen en rondleidingen voor
Lottehuis, Jerusalemhuis, Stad- en Industriemuseum,
Viseum, Verzameling “von Lemmers-Danforth“ en het
Rijkskamergerechtmuseum

Alle musea

één het zonder het incl. het
museum Viseum Viseum Viseum

volwassenen 3,00 € 3,50 € 4,50 € 6,00 €

kinderen en 
jongeren tot 18 jaar, 2,00 € 2,50 € 3,00 € 4,00 €
stagiairs en studenten

groepen 
(minimaal 10 2,00 € 3,00 € 2,50 € 4,00 €
personen): 
volwassenen

groepen 
(minimaal 10 1,50 € 2,00 € 2,00 € 3,00 €
personen): 
kinderen en 
jongeren tot 18 jaar, 
stagiairs en studenten

families 
(2 volwassenen en 7,00 € 8,00 € 14,00 € 19,00 €
maximaal 3 kinderen)

Gratis toegang voor kinderen onder 6 jaar, zwaar invaliden met
invaliditeitskaart en onderwijzers die groepen van schoolkinderen of
jongeren begeleiden.

Een nederlandstalige rondleiding 
vóóraf aanvragen bij:

Tourist-Information
Domplatz 8
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441 99-7755
Telefax: +49 (0)6441 99-7759

tourist-info@wetzlar.de
www.wetzlar-tourismus.de

Stand: november 2015


