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Met de tentoonstelling en het lesboekje ‘George Maduro, verzetsheld van
Curaçao’ maken de kinderen kennis
met een bijzondere Curaçaoënaar. Zijn
naam is George Maduro. Deze man is
erg moedig geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vocht voor zijn
idealen en voor zijn land. Hij dacht niet
alleen aan zichzelf, maar ook aan de
veiligheid van andere mensen. George
Maduro leeft niet meer. Maar ook nu
nog, in zijn 100ste geboortejaar, kunnen
we veel van hem leren.

Curaçao, Maritiem Museum Rotterdam, Mongui Maduro Library
Curaçao, Nationaal Archief Curaçao, Stichting Oranjehotel, United
States Holocaust Memorial Museum.
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•

Met speciale dank aan: de Vertegenwoordiger van Nederland Henk
Brons, D
 ebbie Joubert, Kathleen Brandt Carey, Nicole Henriquez,
Henry van der Kwast, George Maduro Alvarez-Correa, Yvonne
Willemsen, Tibor Luckmann.
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De leerlingen maken kennis met
de held George Maduro als Joodse
Curaçaoënaar die niet koos voor
zijn eigen veiligheid maar zijn
idealen voorop stelde.
De leerlingen kunnen in eigen
woorden vertellen wie George
Maduro is en zijn levensverhaal
verbinden met de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog in Nederland en op Curaçao.
De leerlingen beantwoorden vragen die te maken hebben met het je
inzetten voor idealen.
De inhoud van de tentoonstelling
en het lesboekje sluit aan bij de
kerndoelen Mens en Maatschappij.

Gebruik van het lesboekje



In het lesboekje staan opdrachten en
vragen die de leerlingen maken en
beantwoorden. De informatie die ze
daarvoor nodig hebben, vinden ze in de
tentoonstelling en in het lesboekje.
De leerlingen werken zelfstandig of in
tweetallen.

Extra

Op www.georgemaduro.com vindt u meer
informatie, links, tips en suggesties.

U kunt ervoor kiezen om de
kennisvragen die beginnen met ‘Lees de
tekst’ in de klas of als huiswerk te laten
maken. De antwoorden vindt u in deze
docentenhandleiding.
De ‘George en ik’ en ‘Met een
vriend(in)’ opdrachten maken de
leerlingen zoveel mogelijk tijdens het
bezoek aan de tentoonstelling. Deze
kunnen zo nodig in de klas of thuis
worden afgemaakt.
De extra opdrachten maken de
leerlingen in de klas of thuis.

Inhoud van het lesboekje
De leerlingen starten in het lesboekje
met het opschrijven wat ze over George
Maduro willen weten. Daarna gaan
ze met de opdrachten aan de slag.
Na afloop geven ze aan of hun vraag
is beantwoord. Ze krijgen tips als ze
nog meer over George Maduro willen
weten. George Maduro is net als de
leerlingen een kind van Curaçao. De
opbouw van het lesboekje volgt de
fasen in zijn leven. Aan de hand van
vragen vergelijken de leerlingen het
leven van Maduro met dat van henzelf.
De informatie wordt met kennisvragen
en creatieve opdrachten getoetst. De
leerlingen spiegelen het leven van
Maduro aan dat van henzelf. Ze nemen
een beargumenteerd standpunt in. Ze
denken na over hun eigen mogelijkheden om een hedendaagse held van
Curaçao te zijn. De opdrachten worden
zowel zelfstandig als in tweetallen
gemaakt. Bij een aantal onderdelen
staan verdiepende opdrachten. In het
lesboekje is een verklarende woordenlijst opgenomen.

Antwoorden kennisvragen
Curaçaoënaar

School in Nederland
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Op 15 juli 2016 zou George Maduro 100 jaar
zijn geworden.
Eerste Wereldoorlog
‘Neutraal’ betekent dat je geen partij kiest, dat
je onpartijdig bent.
De inwoners van Curaçao leven van landbouw,
scheepvaart, het vlechten van strooien hoeden
en het handelen in cacao, koffie, suiker, hout
en meel. Een deel van hen werkt in de olieraffinaderij van Shell.
Curaçao en Nederland hebben een band met
elkaar als George Maduro geboren wordt,
omdat Curaçao een kolonie is van Nederland;
omdat Nederlands een van de belangrijkste
talen is op het eiland; omdat er veel Nederlanders wonen.
De voorouders van George zijn Sefardische
Joden. Ze komen oorspronkelijk uit Spanje en
Portugal.
“Doop of dood” wordt gezegd door de katholieken in Spanje en Portugal in de 15e en 16e
eeuw.
Zij bedoelen dat mensen zich moeten laten
dopen tot katholiek. Zo niet, dan worden ze
gedood.
Enkele gewoontes uit het Joodse geloof en de
Joodse cultuur zijn: bidden in de synagoge
onder leiding van een rabbijn, sabbat vieren,
lezen uit de Tora, koosjer eten, besnijdenis,
keppeltje dragen; feesten vieren zoals Pesach,
Chanoeka en Jom Kippoer, matse eten, acht
kaarsjes aansteken.

•

•

George is 10 jaar als hij naar Nederland vertrekt voor zijn opleiding.
George kan berichten versturen via brief,
telegram of ansichtkaart. Kinderen in deze tijd
versturen berichten via e-mail, WhatsApp,
Skype etc.
De ‘Graf Zeppelin’ is een grote zeppelin die
begin 20e eeuw enkele vluchten maakte om
personen en post te vervoeren. George krijgt
van zijn oom post die met de Graf Zeppelin
meevloog en veel waard is.

Soldaat
•
•

Student
•
•

George is 18 jaar als hij begint met zijn studie
rechten.
Werkloosheid, 1932, kanselier, nazi, Duitsers,
Joden, problemen, het Derde Rijk, dictator
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George is 23 jaar als in Europa oorlog uitbreekt.
George onderbreekt zijn studie rechten. Hij wil
later weer verder gaan met studeren.
Huzaren; cavalerie; tolbrug; dorrepaal; den
haag; oncko; tweede luitenant; mitrailleur; wilhelmina; adolf hitler. Van boven naar beneden:
heldendaad
Sommige mensen zeggen dat de aanval van
Hitler te voorspellen was. Hij had al zo vaak
gedreigd.

Gevangen
•
•

Wereldoorlog
•
•

15 mei 1940; Hitler daar niet de baas is en
ze daarvandaan haar volk beter kan helpen;
bijna alle landen in de wereld ermee te maken
hebben; de olieraffinaderijen op het eiland
brandstof leveren voor oorlogsvliegtuigen,
Amerikaanse vliegtuigen met brandstof uit
Curaçao tegen de Duitsers vechten en de
mensen hun familie overzee steunen en helpen
waar ze kunnen.
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George is 24 jaar als hij in het verzet gaat.
George en zijn vrienden gaan in het
verzet, want ze zijn tegen de ideeën van de
nazi-Duitsers. Ze willen geen racisme of geweld in hun land. Ze komen op voor vrijheid,
democratie en een eerlijke rechtsstaat.
De gevangenis wordt ‘Oranjehotel’ genoemd
omdat er vaderlandslievende mensen
gevangen zijn.
Bajes = gevangenis; gajes = asociale mensen;
glorie = eer, roem, glans, grootheid, heerlijkheid. De gevangen waren juist géén asocialen,
maar helden uit Holland.
De cijfers en streepjes op de muur van de cel
zijn getekend door de gevangenen, ze tellen
hun dagen.

Held van Curaçao

Liefde ten tijde van
oorlog

3.
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George is 25 jaar als hij hoort dat zijn geliefde
met een ander trouwt.
Joden moeten een Jodenster op hun kleding
dragen; in het persoonsbewijs van Joden staat
de J.
Joden worden door Hitler en zijn aanhangers
opgepakt en weggevoerd naar concentratiekampen.
De initialen van zijn valse naam zijn hetzelfde
als bij zijn echte naam: G.M.

1..
Anton

vader
Joshua

moeder
Rebecca

Yaya Maria
Adam

4.
2.

Herdenken
Oncko

Bob

zusje
Sybil
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Weg uit Nederland
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George is 28 jaar als hij sterft in concentratiekamp Dachau.
George heeft zijn droom om af te studeren niet
kunnen waarmaken.
Om van Nederland naar Engeland te reizen
moet je sowieso de Noordzee oversteken;
tijdens de oorlog zijn overal controleposten
waar de nazi-Duitsers je kunnen arresteren;
tijdens de oorlog wordt overal gevochten en is
er honger.
Ongeveer 8.000 kilometer
Hitler noemt Joden, Sinti, Roma, gehandi
capten en homoseksuelen ‘untermenschen’.
Hij bedoelt daarmee dat hij hen minder
waard vindt dan anderen. Letterlijk zijn het
‘ondermensen’.
Studie Leiden, Villa Dorrepaal, begin
WOII, Oranjehotel, vluchtpoging Engeland,
gevangenis Saarbrücken, Dachau
Engeland is tijdens de Tweede Wereldoorlog
inderdaad niet bezet door de nazi-Duitsers.
George Maduro sterft kort voor het einde van
de oorlog in Europa.

Verdrietig en trots
•
•
•
•

De onderscheiding die George na zijn dood
krijgt, heet de Militaire Willems-Orde
Koning(in)
Ridder
Moed: George bestormt als eerste Villa
Dorrepaal, laat zich niet vrijkopen uit de
gevangenis, gaat in het verzet, wacht op zijn
geliefde terwijl hij kan vluchten, duikt onder,
probeert naar Engeland te vluchten om daar
in het verzet te gaan, spreekt anderen moed
in; Beleid: George geeft leiding aan zijn
soldaten bij Villa Dorrepaal, bedenkt een
plan om de vijand te misleiden, bestormt als
eerst de villa zonder zijn mannen in gevaar
te brengen; Trouw: aan zijn idealen, ouders,
familie, geliefde, vrienden, studie, koningin en
vaderland

“Met trots zal ik zijn daden blijven gedenken”,
schrijft ze in haar brief bij de onderscheiding.
“Curaçao moge trots op hem zijn”, staat bij het
overlijdensbericht van Maduro.
“Hij is de held van de gang”, zeggen zijn medegevangenen.
“Ter nagedachtenis aan onze kampgenoot”,
staat op de plaquette bij de ingang van Madurodam.

De ouders willen George herdenken met een
levendig monument.
linksboven: oorlogsmonument Waaigat;
midden boven: gedenkplaat Maduro and Sons;
rechtsboven: Madurodam; onder: Berg Altena.

Woordzoeker

S E F A R D I S C H E E G R O E G
T V G E H L V F A U H S O J B O B
E R O L I E R A F F I N A D E R Y
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Verzetsheld van Curaçao!

R D U Z T G Y M N A S I U M E A T
C A V A L E R I E M S T I Z A N H
U C E T E C E L E J O O D S C J O
R H R A R L E I D E N L A U C E R
A A N A L U D E O M C B P F E H U
Ç U A D Y I E B R O K R P Y B O D
A T N L A T N E R B O U E T E T A
O E T O Y E H D E D V G R A R E M
N Z E S A N A R P O O R T J E L C
U R Y K R A A Y A E N G E L A N D
H E D D A N G F A A L I B Y S Ç A
O V L I E T W I L H E L M I N A !

