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Educatie op een historische plek

Van toneel van nationaalsocialistisch onrecht

tot educatieve plek. De Villa aan de Kaiser-Wilhelm-Ring

was in zijn veranderlijke verleden sinds 1924

zowel plaats delict als ook instantie

voor denazificatie en schadeloosstelling.

In de tentoonstelling Geschiedenis – Geweld – Geweten

wordt deze problematische geschiedenis van het huis

in scène gezet en ter discussie gesteld.

De Villa biedt bovendien een zeer gevarieerd

educatief programma aan.

Het ”Geschichtsort” is aanspreekpunt voor vragen

op het gebied van historische cultuur en de omgang

met het hedendaagse rechts-extremisme. 

Rondleidingen en verschillende themadagen

voor beroepsgroepen en scholen kunnen worden geboekt.



Imposante ondernemersvilla uit de Weimarrepubliek,

commandocentrale van de geüniformeerde politie,

daarna het toneel van de denazificatie van de daders,

en van de beslissing over aanspraken van slachtoffers.

Dat was de Villa in de loop van de geschiedenis.

Geschiedenis is meer dan voorbije gebeurtenissen.

Er horen ook de meer of minder duidelijke sporen bij,

waardoor het verleden in het heden voortleeft. 

Geweld heeft een stempel gedrukt op de geschiedenis van de Villa.

Hier stonden de bureaus van de NS-ambtenaren,

die politieagenten naar het bezette Europa stuurden,

om deel te nemen aan massa-moorden op Joden, Sinti en Roma.

Na de oorlog stonden hier de bureaus van de ambtenaren

die nationaalsocialistische gewelddaden onderzochten,

en onrecht zouden uitwissen.

Geweten blijft een kwestie voor iedereen.

Ook wie geweld op bevel van de staat uitoefent,

moet zich voortaan als dader in de spiegel bekijken

en zijn daden voor zijn geweten rechtvaardigen.

RUIMTE 1
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GESCHIEDENIS – GEWELD – GEWETEN



De Villa ten Hompel

In 1924 bouwde Rudolf ten Hompel de Villa als domicilie.

Hij gold als een van de rijkste mannen van Münster.

In 1931 moest ten Hompel zich failliet laten verklaren.

De Villa diende voortaan als een „Duitse Instantie“, en

is vandaag een „Geschichtsort“ van de Gemeente Münster.

Foto: Stadarchief Münster
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Uitsluiting en terreur waren de basis van de NS-staat.

Eerst waren vooral politieke tegenstanders slachtoffers,

zoals leden van de SPD, KPD en de vakbonden.

Maar de kern van het nationaalsocialisme heet racisme.

De uitsluiting van Joden en Sinti uit de maatschappij

begon met uitgebreide beroepsverboden en onteigeningen,

en eindigde in verdrijving, slavernij en vernietiging. 

Deportaties vonden ook richting het Reichsgebied plaats:

Miljoenen mensen uit de bezette gebieden

moesten als dwangarbeiders naar Duitsland komen

en onder onmenselijke behandeling de economie redden,

die door de oorlog een tekort aan arbeidskrachten had.

Dit alles gebeurde in het openbaar.

Vaak gaven de mensen zelfs hun goedkeuring.

Talloze verrijkten zich aan het bezit van de vervolgden.

De gehele politiemacht maakte deel uit van de vervolgingen.

Zij dreef de mensen op klaarlichte dag door de straten,

en was ook niet voor allen “vriend en helper”.

Hoe langer NS-heerschappij en oorlog duurden,

hoe radicaler het politieapparaat zich gedroeg.

RUIMTE 2 
“HERRENMENSCHEN” ONDER ELKAAR



Het echtpaar Meintrup

Erna Meintrup met haar niet-joodse echtgenoot in 1940.

Tijdens haar deportatie naar Theresiënstadt begin 1945

schreef zij kaarten wanneer de trein onderweg stopte.

Erna Meintrup overleefde de Getto Theresiënstadt.

Zij reed in juni 1945 met de trein naar Münster terug.

Foto: Werner Meintrup
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Onderdrukking van de bevolking in de bezette gebieden,

planmatige genocide aan Joden, Sinti en Roma.

De Nazi’s voerden de Tweede Wereldoorlog met het doel

een nieuwe racistische orde in Europa te stichten.

De Ordnungspolizei speelde hierbij een sleutelrol.

De Villa ten Hompel was het kantoor van diens bevelhebber

in Wehrkreis VI (tussen Aken, Hamm en Bielefeld).

Hij nam twee verschillende bestuurlijke taken op zich:

Politie-eenheden naar de bezette gebieden te sturen

en ook thuis te handhaven wat als orde gold:

de luchtbescherming en de toezicht op dwangarbeiders,

of bijvoorbeeld de uitvoering van diverse deportaties.

Ideologische lessen voor de politie waren een instrument

om van de agenten strijders voor de ideologie te vormen,

die elk politieke verzet zouden onderdrukken.

Dit omdat zich van Nederland tot ver in Rusland

de bevolking tegen het NS-terreurregime weerde.

Meer dan 600.000 vervolgden en regimetegenstanders

werden door geüniformeerde politieagenten vermoord.

RUIMTE 3
BLOED OP GROENE UNIFORMEN



Kinderen tekenen moorden

Ook kinderen doorstonden verschrikkelijke dingen: 

1948 drukte de Nederlandse krant De Waarheid tekeningen

van Poolse kinderen, die het massale doodschieten 

van mensen door de Duitse politie laten zien.

Krant: „De Waarheid”, 2.9.1948
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Met de vernietigende luchtoorlog tegen burgers

begonnen de Nazisin Warschau, Londen en Rotterdam.

Geallieerde bommen op Duitse steden waren het antwoord.

Geallieerden bevrijdden Westfalen vanaf eind maart 1945,

soms zonder gevecht, soms onder massaal verzet.

Voortaan hoorde het bij de Britse bezettingszone,

die een nieuwe democratische orde in gang wilden zetten.

Dit in het teken van denazificatie en demilitarisering,

ten slotte ook met consequenties voor de politie.

Nazi-functionarissen moesten leren, hoe onmacht smaakte.

Toch was het makkelijker voor hen om zich te settelen,

dan voor de vervolgden, die uit concentratiekampen

of uit de ballingschap terugkeerden.

Zij hadden slechtere kansen dan de daders en meelopers,

als men een dak boven zijn hoofd nodig had en posities

in de maatschappij moesten worden bezet –

binnen het spanningsveld van nieuw begin en doorgaan. 

Vele overlevenden voelden zich niet welkom.

Met hun trauma’s en dromen bleven zij alleen;

te vaak ook met hun hoop op hulpverlening.

RUIMTE 4
VAN EINDE NAAR BEGIN



Rolf Abrahamsohn

De Joodse familie Abrahamsohn had een winkel in Marl tot

de vernietiging in de pogromnacht 1938. Rolf Abrahamsohn

kon pas weer in 1949 in zijn ouderlijk huis terugkeren.

Hij was alles kwijt, bezat niet eens meer meubelen.

Het lukte hem wel, weer een textielwinkel op te bouwen.

Foto: Rolf Abrahamsohn
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De maatschappij was door oorlog en dictatuur ontredderd;

wilde zij een nieuw democratisch begin maken

 dan moest zij een relatie tot het verleden vinden.

Die van de geallieerden gestarte denazificatie

was onder Duitse toezicht minder effectief.

Al sinds 1951 mocht een ieder, die eerst nog als politiek

ondraagbaar gold in staatsdienst terugkeren. 

Dat gold niet alleen voor talloze politieagenten,

die bij NS-misdaden betrokken waren.

Daartegen besloot Duitsland pas laat en aarzelend,

om vervolgden ten minste materieel schadeloos te stellen.

Pas na druk door de geallieerden en vertegenwoordigers

van de vervolgden, ontstonden er in de late 50-er jaren

redelijke wetten. Al jaren genoten andere groepen prioriteit –

oorlogsslachtoffers, bomslachtoffers en verdrevenen,

die veruit sneller en voortvarender hulp kregen.

RUIMTE 5/6
GEWOONHEID HEEFT ZIJN PRIJS



Paul Wulf

Paul Wulf is een slachtoffer van de “euthanasie”-actie 

van de Nazi’s. Zij steriliseerden hem, omdat ze hem

aangeboren zwakzinnigheid toeschreven. 

In de Bondsrepubliek moest Paul Wulf meerdere

decennia lang strijden om erkenning voor zijn vervolging

en een schadeloosstelling.

Foto: Ralf Emmerich

13



14

Na 1945 bleef de Nazi-tijd enerzijds een taboe.

Vele vervolgden hadden niet de kracht om te spreken,

de herinneringen waren te pijnlijk. 

Anderzijds deden grote bevolkingsgroepen hun best 

om de geschiedenis in hun voordeel uit te laten vallen.

Daders en meelopers deden zich voor als slachtoffers.

Pas in de loop der tijd begonnen kritische burgers,

in het bijzonder de kinderen van daders en vervolgden,

de generatie van hun ouders met vragen te confronteren.

Er ontstonden groepen zoals “Geschichtswerkstätten”,

die nieuwe vormen van publieke herinnering ontwikkelden.

Sinds de jaren ’90 floreert een herdenkingscultuur,

die groepen vergeten slachtoffers aan het licht heeft bracht.

Dit moedigde ook instituties als de politie aan,

om hun beladen verleden te erkennen.

Doorslaggevend is, hoe men geschiedenis gebruikt,

om stelling tot het heden en de toekomst in te nemen.

RUIMTE 7
DE TOEKOMST VAN HET VERLEDEN



Leren op een historische plek

Herdenken en leren op een historische plek: 

De Villa ten Hompel organiseert ook excursies

naar gedenkplaatsen in Duitsland en Europa.

Docenten bezoeken het terrein van het toenmalige Duitse

concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz.

Foto: Stefan Querl
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INFO
Openingstijden permanente tentoonstelling 

Woensdag, donderdag: 18 – 21 uur

Vrijdag, zaterdag, zondag: 14 – 17 uur

Gratis toegang!

Uw route naar het Geschichtsort:

Vanaf Münster Hbf. 15 minuten via Warendorfer Straße.

Vanaf Hbf. buslijnen 2 en 10 tot „Hohenzollernring“ of lijn 7 tot „Elisabet-Ney-Straße”.

Contact

Geschichtsort Villa ten Hompel

Kaiser-Wilhelm-Ring 28, 48145 Münster (Duitsland)

Tel. +49 (0)251 492-7101 · Fax +49 (0)251 492-7918

tenhomp@stadt-muenster.de

www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel

Teksten:
Die WortStatt Wien (Dr. Robert Schlesinger, Dr. Ewelyn Dawid), Dr. Bettina Blum, Thomas Köhler
Vertaling: Sabrina Schütze, Björn Braker

KoehlerT
Notiz
http://www.stadt-muenster.de/villa-ten-hompel


