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 RELIGIE 
George Maduro krijgt iets te weten over zijn voorouders als hij met zijn vader uit New York terugkeert naar huis.  
De familie van Maduro is van een Joods Portugees geslacht, zo vertelt zijn vader (blz. 6).

 1  Waarom zijn de voorouders van Maduro uit Spanje gevlucht?

 2  De Rooms Katholieke kerk vond de Joden en Moslims gevaarlijk. Zoek uit waar de verschillende geloven  
voor staan. Vul het onderstaande schema zo goed mogelijk in, sommige antwoorden zijn al ingevuld.

 3  Vergelijk de drie verschillende religieuze stromingen. Waarin verschillen deze drie religieuze stromingen?

 4  Vergelijk de drie verschillende religieuze stromingen. Welke overeenkomsten zie je tussen deze drie religieuze 
stromingen?

vragen en opdrachten
?

Naam van de God Allah

Belangrijkste profeet

Welke rol heeft Jezus

Heilige boek

Jaartal waarin de religie 
ontstond

Land/gebied waar de 
religie ontstond

Zoon van God

Thora

Saoedi-Arabië

Land/gebied waar de meeste 
gelovigen nu wonen

Israël

Rooms-KatholieK Joods islam
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vragen en opdrachten
?

 

5   Doet de familie van Maduro veel aan het Joodse 
geloof? Leg jouw antwoord uit.

 6  Op blz. 32 maakt Oncko zich zorgen om George 
Maduro en diens Joodse achtergrond. Waarom zou 
Oncko zich hier zo’n zorgen over maken?

 7  Waarom denk je dat de voorouders van Maduro 
uiteindelijk in Curaçao zijn gaan wonen?

CURAçAO
Na het faillissement van de West Indische Compagnie 
in 1791 werd Curaçao een Nederlandse kolonie en 
een deel van het koninkrijk. In 1954 verkreeg Curaçao 
samen met de andere Nederlandse Antillen politieke 
autonomie. Curaçao maakte als eilandgebied deel uit 
van de Nederlandse Antillen, die samen met Nederland 
en Aruba tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden. 
Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat 
samengesteld uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten. Hoewel het op 10 oktober 2010 een 
onafhankelijkheid heeft gekregen, vergelijkbaar met 
Aruba, is de band met Nederland nog sterk. De hoofd-
stad is Willemstad. Nederlands was lange tijd de enige 
officiële taal, maar sinds 2007 zijn Papiaments, Neder-
lands en Engels gezamenlijk officiële talen. Papiaments 
is ook moedertaal voor de meeste inheemse Curaçaoë-
naars. De munteenheid van Curaçao is Antilliaanse 
gulden, afkorting ANG (van de voormalige Nederlandse 
Antillen). De munt wordt ook gebruikt op Sint Maarten. 
De Antilliaanse gulden is gekoppeld aan de Amerikaanse 
dollar.

 8  Waar ligt Curaçao ongeveer? Bij welke landen ligt 
het in de buurt?

 9  De West Indische Compagnie bezat het eiland. 
Waarvoor was de WIC opgericht?



vragen en opdrachten
?

vragen en opdrachten

 10  Bedenk waarom de WIC dit eiland graag wilde 
hebben. 

 11  Curaçao was een kolonie van Nederland.  
Wat is een kolonie?

12  Wat betekent autonomie?

 13  Het koninkrijk der Nederlanden is een soevereine 
staat en bestaat uit vier landen. Wat is een 
soevereine staat?

 14  Wat betekent het voor de vier landen die aan-
gesloten zijn bij het koninkrijk der Nederlanden?

 15  Curaçao heeft nog steeds een sterke band met Neder- 
land. Geef een aantal voorbeelden waaruit dat blijkt.

in 1651 reisden onze 
voorvaders in een 

groep van 50 
kolonisten onder 
leiding van joÃo 

d’yllan naar 
curaçao.
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inleiding
!

MADURODAM
madurodam is een Nederlandse miniatuurstad in den haag op een schaal van 1 op 
25 en werd geopend op 2 juli 1952. het attractiepark ligt aan het eveneens naar 
George maduro genoemde George maduroplein. madurodam werd bedacht door  
Bep Boon-van der starp. Zij was lid van de Raad van Bijstand van de stichting Neder-
lands studenten sanatorium. deze stichting hielp Nederlandse studenten die aan 
tuberculose leden om een kuur te volgen en te studeren. mevrouw Boon-van der 
starp hoopte dat door de bouw van deze miniatuurstad er voldoende geld binnen 
bleef komen om de goede doelen van de stichting mee te betalen. de ouders van 
George maduro schonken het beginkapitaal voor de miniatuurstad. sinds 1993 is in 
madurodam een schaalmodel van het uit 1895 daterende geboortehuis van maduro 
op Curaçao te zien. Naast de maquette van het huis is een plaquette bevestigd, met 
de tekst in hem eert Nederland zijn oorlogshelden uit de strijd 1940-1945. ook van  
Villa leeuwenbergh (dorrepaal) bevindt zich een maquette in madurodam.



vragen en opdrachten
?

inleiding

De inkomsten van Madurodam gaan, via de Stichting 
Madurodam Steunfonds, naar verschillende goede 
doelen die te maken hebben met jongeren. Madurodam 
geeft een beeld van een Nederlandse stad en de Neder-
landse samenleving door middel van ruim 700 maquettes 
van gebouwen uit alle delen van Nederland. Een zieken-
huis en een begraafplaats ontbreken. Madurodam wordt 
een stad genoemd, maar het omvat veel miniatuuraf-
beeldingen van landelijke elementen van Nederland en  
is verdeeld in drie ‘rijken’: 

	 	 •	het	Water-Rijk:	water	als	vriend	en	vijand	
	 	 •	het	Steden-Rijk:	de	oude	binnensteden	
	 	 •		Vinding-Rijk:	Nederland	als	inspiratiebron	voor	

de wereld (onder andere architectuur, innovaties, 
entertainment en design)

16 Wat betekent op een schaal van 1 op 25 gebouwd?

17  Met welk doel is Madurodam gebouwd?

18  Bedenk waarom de ouders van George Maduro het 
beginkapitaal schonken om deze miniatuurstad te 
kunnen bouwen.

19  Waarom is er een maquette van het geboortehuis 
van George Maduro in de miniatuurstad gebouwd?

20  Op de plaquette naast het miniatuur geboortehuis 
staat: In hem eert Nederland zijn oorlogshelden uit 
de strijd 1940-1945. Wat wordt hiermee bedoeld?

21  Waarom zou er ook een maquette van Villa  
Leeuwenbergh in Madurodam geplaatst zijn?

22  Leg aan de hand van de verdeling in de drie ‘rijken’ 
dat Madurodam meer is dan een miniatuurstad.



vragen en opdrachten
?
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TWEEDE WERELDOORLOG
De Tweede Wereldoorlog begon in 1939 met de Duitse 
aanval op Polen en eindigde met de Japanse overgave 
in 1945. Nederland werd in 1940 bij deze oorlog be-
trokken. Toen viel Duitsland ook Nederland aan. Na een 
bombardement op het centrum van Rotterdam gaven 
de Nederlandse strijdkrachten zich over. Het konings-
huis en de regering waren inmiddels al gevlucht naar 
Engeland. Ook Curaçao heeft te lijden in de oorlog. 
Aangezien heel Europa bezet of belegerd was, kwam 
bijna alle brandstof voor de geallieerde vliegtuigen van 
de olieraffinaderij op Curaçao. Engelse en Amerikaanse 
troepen werden op het eiland gestationeerd om de 
kostbare brandstof te beschermen, terwijl Duitse onder-
zeeërs in de omringende wateren op de loer lagen.

23  Op blz. 17 heeft George Maduro het over de 
Volkenbond, dit is de voorloper van de Verenigde 
Naties. Waarom heeft de Volkenbond geen macht 
om de gewelddadige gebeurtenissen, de Japanse 
aanval op China en het uitbreiden van Hitler-
Duitsland, tegen te houden?

24  George Maduro moet ook in militaire dienst in 
Nederland. Bedenk waarom Maduro in militaire 
dienst moet.

 25  Is het Nederlandse leger goed voorbereid op een 
eventuele Duitse aanval? Leg jouw antwoord uit 
met behulp van blz. 22 en 24.

 26  Waarom bombardeerden de Duitsers het centrum 
van Rotterdam?

27  Waarom gaven de Nederlandse strijdkrachten  
zich uiteindelijk aan de Duitsers over?

 28  Al snel worden er door de Duitsers anti-Joods 
maatregelen genomen. Welke maatregelen zie  
je op bladzijde 31? Leg uit waarom dit een 
anti-Joodse maatregel is.

 29  Wat doen de Duitsers uiteindelijk met alle Joodse 
mensen die door hen worden opgepakt?



vragen en opdrachten inleiding
!

GEORGE MADURO
George John lionel maduro werd op 15 juli 1916  
op Curaçao geboren en overleed in 1945 in dachau. 
hij zette zich tijdens de tweede Wereldoorlog in 
als reserveofficier der Nederlandse cavalerie. in de 
meidagen van 1940 leidde hij op heldhaftige wijze 
een aanval op Villa leeuwenburg om de duitsers 
die daar zaten te verjagen. maduro weigerde de 
Jodenster te dragen die door de duitsers verplicht 
gesteld was. toen hij in september 1943 geallieerde 
piloten via spanje naar engeland hielp ontsnappen, 
werd hij verraden. Nadat hij opnieuw wist te ont-
snappen ging hij weer in het verzet. hij werd nog-
maals opgepakt, ditmaal door de Gestapo. Via een 
gevangenis in saarbrücken werd hij overgebracht 
naar het concentratiekamp dachau waar hij op  
8 februari 1945 overleed aan vlektyfus. in de 
gevangenis sprak maduro de andere gevangenen 
moed in en praatte zelfs met de cipiers om ze ervan 
te overtuigen dat het Nazisme verkeerd was. op  
9 mei 1946 werd George maduro postuum de Ridder 
4e klasse der militaire Willems-orde toegekend, 
omdat hij zich tijdens de meidagen had onder-
scheiden met de aanval in Rijswijk. hij is de enige 
Nederlander van antilliaanse afkomst die deze 
onderscheiding heeft ontvangen.



vragen en opdrachten
?
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 30  In het stripverhaal zie je een aantal mensen die 
een belangrijke rol spelen in het leven van George 
Maduro. Zet hierboven de juiste namen bij de 
juiste personen zodat je een overzicht krijgt van 
de familie van George Maduro en de belangrijke 
mensen om hem heen.

 31  Wat voor soort bedrijf heeft de familie van  
George Maduro?

 32  Welke oorzaak geeft Maduro op blz. 8 voor de  
economische crisis die in 1929 in Amerika is  
uitgebroken?

 33  George Maduro gebruikte een list om de Duitsers 
bij Villa Leeuwenburg te verjagen. Hoe is hij erin 
geslaagd om de Duitsers te verjagen? (blz. 27)

 34  Waarom was deze actie zo belangrijk?



vragen en opdrachten vragen en opdrachten
?

 35  De familie van George Maduro wil graag dat hij 
naar Curaçao komt. Waarom zou zijn familie  
dit willen?

 36  Welke acties onderneemt de familie van Maduro 
allemaal om hem terug naar huis te krijgen?

 37  Waardoor is het de familie toch niet gelukt om 
George Maduro naar Curaçao te krijgen?

 38  Op blz. 40 zie je hoe Maduro reageerde nadat een 
bom op de gevangenis gevallen was. Hoe reageerde 
Maduro?

 39  Waarom waren zowel de bewakers als Oncko  
verbaasd over de reactie van Maduro?

 40  George Maduro wordt door velen gezien als held. 
Geef jouw mening. Is Maduro een held of niet? 
Licht jouw mening toe met argumenten.

 41  De strip eindigt met de zin ‘Want beide landen 
blijven altijd verbonden door deze held.’ Leg uit  
wat hiermee bedoeld wordt.



dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek verder 
uit. het is er op gericht leerlingen kennis te laten verwerven 
over Curacao en Nederland vlak voor, tijdens en vlak na de 
tweede Wereldoorlog. daarnaast krijgen de leerlingen inzicht 
in het leven van een vergeten antilliaanse oorlogsheld uit 
Curacao wiens naam in Nederland blijft voortleven. een aantal 
thema’s leent zich uitstekend voor een klassendiscussie. 

het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt  
via info@eureducation.nl.

met medewerking van:

www.georgemaduro.com

Bekijk de film over maduro:
https://vimeo.com/179293461 (wachtwoord: gmaduro)
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