Verslag Münster groep 1
Op dinsdag 28 november zijn wij op excursie geweest naar de Duitse stad Münster. We vertrokken
om 8.30 uur en kwamen ongeveer om 10.00 uur aan bij de Villa ten Hompel. Hier werden we
hartelijk ontvangen door een paar Duitse studenten.

Eerst stelden de studenten zich voor, en daarna hebben wij ons in het Duits voorgesteld en verteld
wat onze hobby's waren. Daarna begon de rondleiding en hadden we de gelegenheid om een paar
vragen te stellen. Onze begeleider, Michael, beantwoordde ze:
1. Was für Leute sind die Rechtsextremismus überhaupt? / Wat voor soort mensen zijn de
rechtsextremisten überhaupt?
Michael: 'Deze rechtsextremisten hebben angst voor vreemden en mensen en dingen waar ze niet
echt bekend mee zijn.'
2. Was sind die drei größten Ursachen für Rechtsextremismus in Deutschland?/ Wat zijn de drie
grootste oorzaken voor het rechtsextremisme in Duitsland?
Michael :
- ´Ze hebben angst voor vreemden´
- ´Ze hebben angst voor het onbekende´
- ´Media verspreiden propaganda en daardoor komen er problemen onder het volk van Duitsland.´
3. Was sind die Ansichten der AfD?/ Wat zijn de standpunten van de AfD?
Michael:
´Ze zijn conservatief. Ook zijn ze tegen Europa omdat de ideeën niet goed zijn, want deze ideeën
kosten te veel geld. Daarnaast maken ze beslissingen voor Duitsland en dat is niet goed voor
Duitsland. Ze gaan daarom dus ook kritisch met deze ideeën om.´

4. Was sind die verschiedenen rechtsextremistischen Gruppen? / wat zijn de verschillende
rechtsextremistische groepen?
Michael: ´De rechtsextremisten bestaan uit twee groepen: de AfD die rechts-extreem is en de
Identitäre Bewegung en deze zoekt naar haar eigen identiteit.´
5. Inwieweit sollten wir den rechtsextremen Terror berücksichtigen?/ In hoeverre moeten we de
rechts-extreme terreur toestaan?
Michael : ´De NSU is de partij die deze terreur veroorzaakt en ik vind dat deze terreur niet langer
kan worden toegestaan.´
6. Wird die rechtextreme Gewalt immer größer? Und warum?/ Wordt het rechts-extreme geweld
nog meer? En waarom?
Michael: ´Het rechts-extreme geweld wordt alleen maar meer omdat de AfD alleen maar meer
aanhangers krijgt, dit zorgt voor meer rechtsextreem geweld.´

Nadat we onze vragen hadden gesteld kregen we een rondleiding door de villa :

Tijdens de rondleiding werd verteld over de Tweede Wereldoorlog en hoe het was verbonden met de
Villa ten Hompel. Ook werden we voorzien van een snack en een drankje. Na de rondleiding werd de
ochtend afgesloten door de Duitse studenten. Na de Villa ten Hompel bezocht te hebben, gingen we
naar de kerstmarkt van Münster. Hier hadden we vrije tijd tot de bus om kwart over drie weer terugreed.

Iedereen heeft een mooie dag gehad in Münster!

Door groep 1:
Emma van den Bosch, Erin Stuifzand, Chiel Knol, Michael van het Laar, Lieke Heutink, Marije
Flietstra.

