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We hebben op dinsdag 28 november 2017 in de Villa ten Hompel in Münster een rondleiding gehad
van Alex, hij heeft ons alles van de Villa laten zien. Hij heeft de hele geschiedenis van de Villa ten
Hompel verteld. Ook verschillen en uitleg van welke mensen er gewoond hebben. Ook heeft hij een
deel van de geschiedenis van de mensen in de oorlog uitgelegd. In het museum zijn veel exemplaren
van spullen uit de oorlog. Ook staat er tekst bij waarvoor het was en hoe een exemplaar werd
gebruikt. Alex heeft dit allemaal uitgelegd en beschreven. We hebben later een interview gehouden
met hem en hier komen de vragen en de antwoorden.
1. Zijn er in veel verschillende stromingen in het rechts extremisme?
Ja veel verschillende stromingen. Maar ze denken uiteindelijk allemaal hetzelfde maar nu is
het wel wat anders dan vroeger vroeger agressiever en veel meer haat, vroeger zeiden ze dat
het geen echte duitsers zijn. Nu gaat het minder over rassen en meer over de verschillende
culturen.
2. Is de haat nog steeds tegen de joden of is het nu meer tegen de moslims?
Tegenwoordig is het meer tegen de joden, kijk naar de AFD in Nederland PVV. De AFD is anti
islam, dus dit is ook een soort antisemitisme.
3. Hoeveel neonazi’s zijn er in Duitsland?
Ik weet het niet. Het ligt er ook maar net aan wat jij een neo nazi vindt. Ik denk dat er wel
heel veel mensen neonazi zijn, want er zijn mensen die wel zulke dingen doen, maar zichzelf
geen nazi vinden.
4. Praten mensen in Duitsland over het rechts extremisme?
Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog niet, maar sinds een jaar of 20 wordt er steeds
meer over gesproken.
5. Wat is rechts extremisme eigenlijk precies?
Daaronder versta ik alle ideeën die uitgaan van dat de mensen niet gelijk zijn aan elkaar.
6. Denkt u dat de AFD een grote partij gaat worden in Duitsland?
Ik denk niet dat ze in de komende jaren aan de macht komen, omdat er ook nog veel
tegenstanders zijn, maar ik denk wel dat het de komende jaren een grotere partij blijft.
7. Hoe kan iemand een neonazi herkennen?

Je kunt het tegenwoordig niet echt meer zien, maar ze hebben tegenwoordig bepaalde
merken voor kleding. Eigenlijk kun je het gewoon zien als je iemand een neonazi is.

