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George Maduro

De tentoonstelling ‘George Maduro, verzetsheld van 
Curaçao’ vertelt over 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.

Schrijf op wat je wilt weten over George Maduro.

Bekijk de tentoonstelling en maak de opdrachten in dit boekje. Hopelijk zijn daarna 
je vragen over George Maduro beantwoord.

 GeoRGe   Ik

Naam: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Naam vader: 

Naam moeder: 

Naam broer(s)/zus(sen): 

Basisschool:  

Middelbare school: 

George

Lees de teksten op bladzijde 4 en 6. Schrijf de gegevens van George Maduro én die 
van jezelf op. 

plak hier je  
eigen pasfoto

George met zijn 
nichtje en zusje
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De voorouders van George zijn Sefardische Joden.  
Uit welke landen komen zij oorspronkelijk?

Wie zeggen er “Doop of dood”?

Wat bedoelen ze daarmee?

Maak deze opdRachten Met een vRIend(In). 
 veRGeLIjk en bespReek juLLIe antwooRden  
Met eLkaaR.
Welke gewoontes uit het Joodse geloof en de Joodse cultuur ken 
jij?

Hoe lijkt het je om, net als George, opgevoed te worden door een 
kindermeisje?

Waarom vind je dat? 

Hoe lijkt het je om, net als George, thuis les te krijgen van een 
gouvernante ?

Waarom vind je dat?

Curaçao begin 20e eeuw
Als George Maduro wordt geboren, is er oorlog in 
 Europa. Deze duurt van 1914 tot 1918. Nederland is 
tijdens deze ‘Eerste Wereldoorlog’ neutraal. Het kiest 
geen partij en vecht niet mee. Curaçao, als kolonie van 
 Nederland, dus ook niet. De inwoners van Curaçao leven 
begin 20e eeuw van landbouw, scheepvaart, het vlechten 
van strooien hoeden en het handelen in cacao, koffie, 
suiker, hout en meel. Het Nederlandse bedrijf Shell opent 
in 1915 een olieraffinaderij op Curaçao. Het Nederlands is 
dan de belangrijkste taal op Curaçao. 

GeoRGe & Ik   

Wat is jouw leeftijd?

Als George Maduro nu nog leefde, hoe oud zou hij dan zijn?

Wie in jouw familie is (ongeveer) in hetzelfde jaar geboren als 
George Maduro?
Mijn                                                          in het jaar                  

Lees de teksten op bLadzIjde 5.
beantwooRd de voLGende vRaGen:
Als George geboren wordt, is er een grote oorlog in de wereld.  
Hoe heet deze oorlog?

Nederland en Curaçao zijn neutraal in deze oorlog.  
Wat betekent ‘neutraal’?

Waar verdienen de inwoners van Curaçao hun geld mee, voordat 
George geboren wordt? 

Curaçao en Nederland hebben een band met elkaar als George 
geboren wordt. Noem 2 redenen:
1)

2)

Curaçaoënaar

George John Lionel
George Maduro wordt op 15 juli 1916 geboren 
in Willemstad, Curaçao. Zijn volledige naam 
is George John Lionel Maduro. Zijn vader heet 
Joshua en zijn moeder Rebecca. George heeft 
een zusje: Sybil. 

Welgesteld
George groeit op in een welgestelde familie.  
De Maduro’s zijn ondernemers. Ze verdienen 
hun geld met handel en bankieren. George 
en zijn zusje worden opgevoed door een 
 kindermeisje, een Yaya. Ze gaan niet naar school. 
Een  gouvernante geeft hen thuis les. 

Joden
De familie van George stamt af van Sefardische 
Joden. Ze komen oorspronkelijk uit Spanje en 
Portugal. 

Sefardische Joden
‘Sefarad’ betekent in het Hebreeuws ‘Spanje’. In de 15e 
en 16e eeuw (honderden jaren geleden) zeggen de 
 katholieke mensen die de baas zijn in Spanje en Portugal 
dat alle  inwoners volgens hun geloof moeten leven. 
“Doop of dood”, zeggen ze. De Joodse voorouders van 
George Maduro die in Spanje en Portugal wonen, willen 
niet katholiek worden. Ze willen hun Joodse geloof en 
cultuur houden. Daarom vluchten ze naar het  buitenland. 
Bijvoorbeeld naar Brazilië en Nederland. Mensen noemen 
hen Sefardische Joden. In de 17e eeuw gaan de eerste 
Maduro’s op Curaçao wonen. Ze blijven een hechte 
groep maar mengen zich uiteindelijk ook met inwoners 
die uit Europa, Afrika of andere delen van de wereld 
 afkomstig zijn. Op Curaçao wonen inmiddels meer dan 
40  nationaliteiten.

Joods
Iedereen met een Joodse moeder is Joods. Joden geloven 
in een god die alles gemaakt heeft. Hun god is zo heilig 
dat ze de naam niet uitspreken. Gelovige Joden bidden 
in een synagoge. Een rabbijn leidt de dienst. De Joodse 
cultuur kent veel feesten, zoals Pesach, Chanoeka en Jom 
Kippoer.

 George met zijn ooms, 
vader, moeder en zusje

Yaya Maria Adam

Het gezin 
van George

George en zijn zusje Sybil
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GeoRGe & Ik

Hoe oud is George als hij naar Nederland gaat voor  
zijn  opleiding?

George is goed in geschiedenis. Wat is jouw lievelingsvak  
op school?

George houdt van sport. Hij speelt in een voetbalteam.  
Wat is jouw lievelingssport?

Lees de teksten en bekIjk de foto’s op bLadzIjde 
6 en 7. beantwooRd ondeRstaande vRaGen:
George is dol op post. Noem drie manieren waarop George in die 
tijd berichten kan versturen.

Noem drie manieren waarop jij nu in deze tijd berichten naar je 
familie of vrienden verstuurt.

School in  
Nederland 

Opleiding
In de zomer van 1926 vertrekt George naar 
 Nederland. Hij gaat daar naar school. Zijn 
ouders willen dat hun zoon een goede opleiding 
krijgt. Hij moet later zijn (groot)vader en ooms 
opvolgen in het familiebedrijf. 

Den Haag
George woont in Den Haag bij admiraal 
Aronstein. Deze man is als een tweede 
 vader voor hem. In zijn klas op de Haagsche 
 Schoolvereeniging zitten kinderen van andere 
welgestelde families.

Gymnasium
Als George 12 jaar is, gaat hij naar de 
 middelbare school. Van 1928 tot 1934 zit 
hij op het Nederlands Lyceum in Den Haag. 
Op deze vrijzinnige school mogen leerlingen 
 meebeslissen. Er is ruimte voor sport, toneel en 
muziek. Met veel van zijn klasgenoten wordt 
George vrienden voor het leven. Hij speelt in 
een voetbalteam. George is een hardwerkende 
leerling. In 1934 behaalt hij zijn diploma voor 
het Gymnasium. Hij is dan 18 jaar. 

Communicatie begin 20e eeuw
George woont ver van zijn familie vandaan. In die tijd 
bestaat er geen internet en mobiele telefonie. George 
schrijft veel met zijn zusje, ouders, familie en vrienden. 
Hij verzamelt de postzegels van alle kaarten en brieven. 
Joshua en Rebecca reizen vaak. Als ze in Europa zijn, 
zoeken George en zijn familie elkaar op. Dan maken ze 
uitstapjes. Naar het strand in Scheveningen, naar Parijs of 
skiën in Chamonix. Als Sybil oud genoeg is, gaat ze naar 
dezelfde school als George. Dan zien ze elkaar veel.

Maak deze opdRachten Met een vRIend(In). 
 veRGeLIjk en bespReek juLLIe antwooRden  
Met eLkaaR.
Hoe lijkt het je om, net als George, zonder ouders naar een school 
in het buitenland te gaan?

Waarom vind je dat? 

Hoe lijkt het je om, net als George, je ouder(s) op te moeten 
volgen in een familiebedrijf?

Waarom vind je dat?

Vind je dat jij op jouw school vaak mag meebeslissen over wat er 
in de klas gebeurt?

Waarom vind je dat?

Middelbare schoolklas 
van George

George en zijn 
zusje Sybil

Voetbalteam 
van George
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GeoRGe & Ik

Hoe oud is George als hij begint met zijn studie rechten?

Oncko en Anton zijn vrienden van George. Wie zijn jouw 
vrienden?

Ben jij wel eens ergens voor gezakt? Zo ja, wat deed je daarna?

Lees de tekst ‘nazI-duItsLand’ op bLadzIjde 9. vuL 
In ondeRstaande tekst de ontbRekende wooRden 
In: problemen – 1932 - het Derde Rijk – dictator - kanselier -  
Duitsers – Joden – nazi  - werkloosheid 

In de jaren ‘30 is er veel                                            in Duitsland. 

Adolf Hitler wint er in                                 de verkiezingen. Hij 

wordt de president. In Duitsland heet dat de                                . 

Veel mensen steunen de                                -ideeën van Hitler. 

Hij vindt de                                                               het beste 

volk ter wereld. Andere volken, zoals de                                , 

wil hij vermoorden. Veel mensen denken dat Hitler hun                                

zal  oplossen. Duitsland noemt hij ‘                                             ’. 

Dit wil hij heel groot maken. Hitler trekt alle macht naar zich toe. 

Hij wordt  een                                .

Student 
Rechten 
In 1934 gaat George rechten studeren in Leiden. 
Net als een aantal vrienden van zijn  middelbare 
school wordt hij lid van studentenvereniging 
Minerva. Ook volgt George een militaire 
 opleiding. Bij de cavalerie leert hij hoe hij te 
paard moet vechten. George wordt in deze 
tijd goede vrienden met Oncko Wttewaal van 
 Stoetwegen en Anton de Haseth Möller.

Moed
George zakt in het begin van zijn studie voor 
zijn kandidaats. Hij baalt ervan en doet daarna 
extra hard zijn best. “Ik wil, ik moet, ik kan, ik 
zal”, spreekt hij zichzelf moed in. In 1936 haalt 
George alsnog zijn tussentijdse diploma. Om dit 
te vieren gaat hij op vakantie bij zijn ouders en 
zusje op Curaçao. 

Crisis
Eind jaren ’30 is er in de wereld een 
 economische crisis. In Nazi-Duitsland krijgt 
 Hitler steeds meer macht. Veel mensen denken 
dat er oorlog komt in Europa. Maar George gaat 
na zijn bezoek aan zijn ouders in Amerika in 
1938 toch terug naar Nederland. Hij wil verder 
gaan met zijn rechtenstudie. 

Nazi-Duitsland
In de jaren ‘30 komt Adolf Hitler aan de macht in Duitsland. Veel mensen 
steunen zijn nationaalsocialistische ideeën. Hij vindt de Duitsers het beste volk 
ter wereld. Zij verdienen volgens hem alle ruimte. Andere volken, zoals de 
Joden, wil hij vermoorden. Hitler profiteert ervan dat het slecht gaat met de 
economie. Door de wereldwijde crisis zijn veel mensen werkloos. Ze denken 
dat Hitler hun problemen zal oplossen. Als hij de verkiezingen wint in 1932, 
wordt hij kanselier. Hij trekt alle macht naar zich toe. Hitler wordt een dictator. 
Duitsland noemt hij ‘het Derde Rijk’. Dit rijk wil hij heel groot maken. 

beantwooRd de steLLInG Met waaR of nIet waaR. 
veRGeLIjk en bespReek de antwooRden Met een 
vRIend(In).

Studentenverenigingen staan bekend om hun vele feesten.  
Logisch dat je dan voor je tentamens zakt. waar/niet waar

Hitler probeert stemmen te winnen door te doen alsof hij de 
problemen van mensen oplost. waar/niet waar

Ik zou net als George teruggaan naar Nederland voor mijn 
 opleiding, ook al dreigt er oorlog. waar/niet waar

Gelukkig hebben we van de Tweede Wereldoorlog geleerd.  
Er wordt niet meer gediscrimineerd. waar/niet waar

Anton en 
George
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GeoRGe & Ik
Hoe oud is George als in Europa oorlog uitbreekt?

Stopt George met zijn studie als hij het leger in gaat, of wil hij 
later weer verdergaan met studeren?

Moest jij wel eens iets wat je graag doet opgeven voor een 
 belangrijkere taak? Zo ja, wat?

Nazi-Duitsland  
valt aan 

Op 1 september 1939 maakt Hitler 
werk van zijn plan om het Derde 
Rijk uit te breiden. Hij valt Polen 
binnen. Engeland en Frankrijk 
 willen hem stoppen. Ze verklaren 
nazi-Duitsland de oorlog. Maar 
Hitler gaat door. Op 10 mei 1940 
valt hij Nederland aan. Vijf dagen 
lang zijn er heftige gevechten bij 
onder andere de Grebbelinie, 
Afsluitdijk en Moerdijkbruggen. 
Op 14 mei verwoest Hitler de stad 
Rotterdam met een bombardement. 

Lees de teksten op bLadzIjde 10. schRIjf het 
 juIste antwooRd In de juIste vakjes. weLk 
wooRd Lees je van boven naaR beneden?

1. soldaten die te paard vechten
2. leger van soldaten te paard
3. brug over rivier de Vliet
4. villa waar Duitse soldaten verstopt zijn
5. stad waar koningin en regering zitten
6. vriend van George die zich ook meldt bij het leger
7. rang van George in het Nederlandse leger
8. wapen waarvan George er maar één heeft
9. Koningin van Nederland in 1940
10. Valt op 1 september 1939 Polen aan

Oplossing:

beantwooRd de steLLInG Met waaR of nIet waaR. 
veRGeLIjk en bespReek de antwooRden Met een 
vRIend(In).

George wil graag bij het leger omdat hij later held van  
Curaçao wil worden. waar/niet waar

Ik zou net als George als eerste Villa Dorrepaal bestormen  
terwijl de vijand daarbinnen zit.waar/niet waar

De mensen in Europa letten niet goed op. De aanval van  
Hitler was te voorspellen. waar/niet waar

Wapens maken de wereld onveilig. waar/niet waar

Soldaat 
Luitenant
Op 1 september 1939 breekt in Europa 
 oorlog uit. Hitler valt Polen binnen. George 
 onderbreekt zijn studie om zijn land te dienen. 
Hij meldt zich als soldaat bij het Nederlandse 
leger. Hij wordt Tweede Luitenant van het 4e 
Regiment Huzaren. Zijn vriend Oncko meldt 
zich ook. 

Dorrepaal
Op 10 mei 1940 valt nazi-Duitsland Nederland 
aan. In Villa Dorrepaal bij Den Haag  verstoppen 
zich 11 Duitse parachutisten. Zij willen de 
Tolbrug veroveren waarover ze naar Den Haag 
kunnen gaan. Daar willen ze de koningin en 
regering gevangen nemen. 

Plan
Luitenant Maduro krijgt de opdracht om met 
zijn 14 soldaten de Duitsers in Villa Dorrepaal 
tegen te houden. Maar George heeft slechts 
één mitrailleur. Hij bedenkt een plan. Hij 
schiet  vanuit steeds een andere plek met de 
 mitrailleur op de villa. Zo denken de Duitsers 
dat ze  omsingeld zijn. Het plan werkt. George 
bestormt als eerste de villa. De Duitsers geven 
zich over. Zo voorkomt luitenant Maduro met 
zijn  soldaten dat Koningin Wilhelmina en de 
 Nederlandse regering in Den Haag worden 
afgezet. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Soldaat 
George

Villa 
Dorrepaal

Tolbrug

Oncko
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Lees de teksten op bLadzIjde 12.
kRuIs het Goede antwooRd aan 
(soMs MeeR dan één):
Hitler wordt in Nederland de baas op:

  1 september 1939

  10 mei 1940

  15 mei 1940

  1 november 1932

Olie voor vliegtuigen
De olieraffinaderij op Curaçao 
levert brandstof voor de vliegtuigen 
waarmee tegen de nazi-Duitsers 
wordt gevochten. De olietankers 
die varen op de Caribische Zee 
worden regelmatig door Duitse 
duikboten tot zinken gebracht. Het 
moet ’s avonds en ’s nachts donker 
blijven op de eilanden. Dan kan 
de Duitse vijand de weg op zee 
en in de lucht niet zo makkelijk 
vinden. Er komen Nederlandse, 
Britse en  Amerikaanse militairen 
op Curaçao om de  olieraffinaderij 
te beschermen. Er hangt een 
constante dreiging van een mogelijk 
bombardement of een aanval op 
een olietanker op zee. Daarnaast 
zijn er ook  leuke ontwikkelingen. 
Veel mensen vinden de muziek, 
kleding, het eten en drinken van de 
Amerikanen (zoals Coca Cola) zo 
leuk dat ze het overnemen.

Wereldoorlog 
Nederland
George zorgt ervoor dat de koningin en regering 
tijd hebben om naar Engeland te ontsnappen. 
Maar helaas vechten de Duitsers door. Met hun 
zware bommen verwoesten ze steden.  
Ze doden honderden mensen. Op 15 mei 1940 
geeft  Nederland zich over. Hitler wordt de baas. 
Ook in andere landen in Europa. Amerika  
vecht mee tegen de nazi’s. Het is een 
 wereldoorlog  geworden. 

Curaçao
Curaçao wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog 
niet bezet door nazi-Duitsland. Ook de andere 
eilanden in het Caribisch gebied niet. Maar de 
oorlog is er wel voelbaar en zichtbaar. 
De olieraffinaderij op Curaçao levert  brandstof 
voor de vliegtuigen waarmee tegen de 
 nazi-Duitsers wordt gevochten. De mensen 
 maken zich zorgen om hun familie overzee. 
Net als de ouders van George. Af en toe krijgen 
ze bericht van hem. Of horen ze nieuws via 
vrienden.

Koningin Wilhelmina vlucht naar Engeland:

  omdat daar haar familie woont

  omdat Hitler daar niet de baas is

  omdat ze daarvandaan haar volk beter kan helpen

  omdat ze dol is op een Engels ontbijt

De Tweede Wereldoorlog is een oorlog voor de hele wereld, omdat:

  Duitsland en Nederland de belangrijkste landen in de wereld zijn

  je over de hele wereld de vliegtuigen en bommen kan horen

  bijna alle landen in de wereld ermee te maken hebben

  het de tweede keer is dat er oorlog is

Curaçao is niet bezet tijdens de oorlog. Maar het eiland  
speelt een belangrijk rol, omdat:

  de mensen er vrolijk blijven

  de olieraffinaderij op het eiland brandstof leveren voor oorlogsvliegtuigen

  de Amerikaanse vliegtuigen met brandstof uit Curaçao tegen de Duitsers vechten

  de mensen hun familie overzee steunen en helpen waar ze kunnen

Getorpedeerde 
olietanker

Rotterdam na het  bombardement van mei 1940

Prinses Juliana bezoekt 
Curaçao tijdens WO2

Hitler

Schip met Joodse vluchtelingen komt aan in Curaçao

Amerikaanse
bommenwerper
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beantwooRd de steLLInG Met waaR of nIet waaR. 
veRGeLIjk en bespReek de antwooRden Met een 
vRIend(In).

Als ik George was, zou ik bij mijn vrijlating uit de gevangenis 
vluchten in plaats van in het verzet gaan. waar/niet waar

Je verzetten tegen een gewelddadige bezetter heeft geen zin.  
Je verliest het uiteindelijk toch. waar/niet waar

Ik zou net als George in de gevangenis blijven in plaats van 
mezelf vrijkopen. waar/niet waar

Ik vind het belangrijk dat oorlogsslachtoffers uit het Oranjehotel 
elk jaar op 4 mei worden herdacht. waar/niet waar

GeoRGe & Ik

Hoe oud is George als hij in het verzet zit?

Waarom gaan George en zijn vrienden in verzet?

Heb jij je wel eens verzet tegen iets wat je oneerlijk vond?  
Zo ja, wat?

Lees de tekst en bekIjk de foto’s op bLadzIjde 15. 
Maak de ondeRstaande opdRachten:
Waarom noemen de mensen de gevangenis ‘Oranjehotel’?

Wat bedoelt de gevangene met: “In deze bajes zit geen gajes, 
maar – potverdorie- Hollands Glorie.”?

Wat betekenen die cijfers en streepjes op de muur van de cel?

Gevangen 
Oranjehotel
Het is terecht dat de ouders van George 
 Maduro zich zorgen maken om hun zoon. De 
 nazi-Duitsers nemen hem zijn actie bij Villa 
Dorrepaal kwalijk. Ze stoppen hem in augustus 
1940 in een gevangenis in Scheveningen: het 
‘Oranjehotel’. George laat zich niet breken. Als 
hij vrijkomt, gaat hij in het verzet. 

Verzet
Studievrienden van George, waaronder de 
‘Soldaat van Oranje’ en de Curaçaoënaars 
Ernest Henriquez en Carlos Winkel, zitten ook 
in het verzet. Ze zijn tegen de ideeën van de 
 nazi-Duitsers. Net als George willen ze geen 
 racisme of geweld in hun land. Ze komen 
op voor vrijheid, democratie en een eerlijke 
 rechtsstaat. George is vastbesloten om zijn 
 rechtenstudie af te maken zodra de oorlog 
 voorbij is. Met zijn vrienden probeert hij de 
gewelddadige vijand tegen te werken. Door 
wapens te stelen en hen te bespioneren.

Vrijkopen
Van juni tot december 1941 zit George nog een 
keer in het Oranjehotel. Zijn ouders willen hem 
vanuit Curaçao vrijkopen. Hij weigert: “Liever 
blijf ik in de gevangenis, dan ook maar één cent 
aan de Duitsers te geven”.

Oranjehotel
Het Oranjehotel is natuurlijk geen ‘hotel’. Maar de Nederlanders noemen 
deze cellenbarakken zo. Er zitten mensen gevangen die opkomen voor hun 
vaderland. Op de muur van een cel staat geschreven: “In deze bajes zit geen 
gajes, maar – potverdorie - Hollands Glorie.” Sommige gevangenen worden 
 opgesloten in een dodencel. Daarna moeten ze door een klein poortje naar 
buiten lopen. Vlakbij, op de Waalsdorpervlakte, schieten de nazi-Duitsers hen 
dood. Boven het Poortje hangt nu een gedenksteen met daarop: ‘1940 – 1945, 
gedenk hun laatste gang, door deze lage poort, hun leven voor vrijheid gegeven. 
Zet hun strijd voort.’ Elk jaar is er op 4 mei een speciale herdenking.  

Verzet
Als Hitler Nederland bezet, komen 
sommige inwoners in opstand. Ze 
proberen de vijand tegen te  werken. 
Bijvoorbeeld door sabotage, 
 spionage, hulp aan onderduikers 
of het verspreiden van illegale 
kranten. In het geheim. Want als de 
Duitsers erachter komen, krijgen de 
 verzetsmensen zware straf.

George houdt van post. Schrijf hem een brief alsof hij in het 
Oranjehotel gevangen is.

extRa opdRacht

Zoek op internet naar beeld 

en informatie over het Oran-

jehotel. Maak een presentatie 

voor je klas. 

Gevangenen worden via het Poortje weggevoerd

Het Poortje met 
de gedenksteen

Op een muur in het Oranjehotel

Dodencel
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GeoRGe & Ik

Hoe oud is George als hij hoort dat zijn geliefde met  
een ander trouwt?

Ben jij wel eens verdrietig geweest om een relatie die eindigde?  
Zo ja, hoe voelde je je toen?

Vind jij dat je kunt trouwen met iemand die niet hetzelfde  
geloof heeft als jij?

Waarom vind je dat?

Lees de teksten en bekIjk de foto’s op bLadzIjde 
16 en 17. Maak de ondeRstaande opdRachten:
Noem twee manieren waarop de nazi-Duitsers kunnen zien  
of iemand Joods is.

Waarom is het tijdens de Tweede Wereldoorlog belangrijk om te 
verbergen dat je Joods bent?

Wat valt je op aan de valse naam die George heeft in zijn  
valse persoonsbewijs?

Liefde ten tijde  
van oorlog 

Onderduiken
Als de Duitsers George vrijlaten uit de 
 gevangenis, duikt hij onder. Hij verstopt zich 
bij vrienden en kennissen. George zit een tijdje 
ondergedoken bij de oudere zus van Oncko. Hij 
noemt haar ‘Bob’, als schuilnaam. ‘Bob’ helpt 
George met zijn verzetswerk. 

Hedda
George heeft verkering met Hedda. Zij komt 
ook van Curaçao. George houdt veel van haar. 
Zoveel zelfs, dat hij besluit niet mee te gaan 
als Erik, ‘Soldaat van Oranje’, hem in juni 1941 
vraagt te vluchten naar Engeland. Maar als 
George op 19 december 1941 vrij komt uit het 
Oranjehotel, hoort hij dat Hedda met een ander 
trouwt. Met een man die net als zij niet Joods is. 
George is erg verdrietig. 

GeoRGe MaduRo Is bIj veeL Mensen GeLIefd. hIj houdt zeLf ook veeL van de Mensen oM zIch heen. 
kIjk naaR de poRtRetten. schRIjf de juIste naaM bIj het juIste poRtRet.

Bob

Joods tijdens de oorlog
George Maduro is Joods. Joodse mensen zijn tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in gevaar. Hitler vindt hen minder 
waard. Hij wil ze weg hebben. Ze moeten een Jodenster 
op hun kleding dragen. Dan ziet iedereen dat ze Joods 
zijn. Hitler verbiedt Joden om te werken of naar school te 
gaan. Ze mogen niet in winkels, parken of bussen komen. 
De Duitsers stoppen de Joden in kampen en doden hen. 
Zes miljoen Joden worden tijdens de oorlog vermoord. 
George weigert een Jodenster op zijn jas te dragen. Het 
lukt hem om zijn Joods-zijn te verbergen. Hij zit gevangen 
als soldaat of voor zijn verzetswerk. 

beantwooRd de steLLInG Met waaR of nIet waaR. 
veRGeLIjk en bespReek de antwooRden Met een 
vRIend(In).

Als je onderduikt, breng je de mensen bij wie je je verstopt  
in gevaar. waar/niet waar

Ik zou net als George op mijn geliefde wachten terwijl ik uit  
een oorlog kan vluchten. waar/niet waar

Tijdens een oorlog moet je geen verkering hebben. Dan kun je  
je niet goed op de strijd concentreren. waar/niet waar

Ik snap wel dat Hedda haar relatie met George lastig vindt.  
Hij zit zo vaak gevangen of ondergedoken. waar/niet waar

Persoonsbewijs
De nazi-Duitsers verplichten iedereen ouder dan 14 om 
een persoonsbewijs bij zich te hebben. Hierop staat je 
naam, adres, pasfoto en vingerafdruk. Ook is te zien of 
iemand Joods is. Dan staat er een grote J in gestempeld. 
De gegevens zijn verzameld in een landelijk  overzicht. 
Zo kunnen de nazi-Duitsers iedereen  controleren 
en  opsporen. Mensen in het verzet maken valse 
 persoonsbewijzen. Zodat personen die door de vijand 
 gezocht worden, toch kunnen reizen. George Maduro 
heeft ook zo’n vals persoonsbewijs. Daarin staat dat hij 
Gerard Matze heet en geen Jood is. Hij vindt het doodeng 
om met dit valse document over straat te lopen. Als de 
Duitsers erachter komen, is hij serieus in gevaar.  
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Engelandvaarders
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijven de 
 Nederlandse koningin en regering in Engeland. Er zijn 
Nederlanders die ook de gevaarlijke reis naar Engeland 
maken. Ze willen daar helpen met het verzet tegen de 
Duitsers. Deze mensen worden ‘Engelandvaarders’ ge-
noemd. Erik Hazelhoff Roelfzema, de schoolvriend van
George die bekend staat als ‘Soldaat van Oranje’, is een 
van hen.

Weg uit Nederland

Verraden 
In het voorjaar van 1943 probeert George samen 
met Oncko naar Engeland te vluchten. Ze willen 
net als andere Engelandvaarders helpen met het 
verzet tegen de Duitsers. Maar hun vluchtplan 
mislukt. Een Duitse spion heeft hen verraden. 
George wordt in een Duitse gevangenis gestopt.

Held in Saarbrücken
Dit keer belandt George met Oncko in een 
gevangenis in Saarbrücken. Ze hebben het erg 
zwaar. Hun eten bestaat uit wat waterige soep 
en een klein stukje brood. Ze raken ziek en 
verzwakt. George spreekt Oncko en de anderen 
moed in. Ze vinden hem de held van de gang. 
In mei 1944 kan George bij een Amerikaans 
bombardement ontsnappen. Maar George blijft 
om zijn vrienden die onder het puin liggen te 
helpen. 

Dood in Dachau
Op 25 november 1944 brengen de Duitsers 
George naar concentratiekamp Dachau. Hij ziet 
zijn vriend Oncko niet meer. Op 8  februari 
1945 sterft George, ver weg van Curaçao, in 
Dachau aan vlektyfus. Kort daarna wordt het 
kamp  bevrijd. Op 5 mei 1945 is de Tweede 
 Wereldoorlog in Europa ten einde.

Concentratiekamp
De nazi-Duitsers houden in concentratiekampen  politieke 
tegenstanders en verzetsmensen gevangen. En ook  mensen 
waarvan Hitler vindt dat ze niet in ‘het Derde Rijk’ 
 thuishoren. Zoals Joden, Sinti, Roma, gehandicapten en 
homoseksuelen. Hij noemt hen ‘untermenschen’. Het leven 
in een kamp is zwaar. Het eten is slecht. Er is geen hygiëne. 
De gevangenen moeten werken. Veel van hen worden door 
de Duitsers vermoord. Er zijn kampen in onder andere 
Duitsland, Polen en ook in Nederland. Dachau is een kamp 
in Duitsland.  

beantwooRd de steLLInG Met waaR of nIet waaR. 
veRGeLIjk en bespReek de antwooRden Met een 
vRIend(In).

Engeland is niet bezet door de nazi-Duitsers. Verzetsmensen 
kunnen daar beter hun werk doen. waar/niet waar

Als ik ziek en verzwakt ben, heb ik echt geen energie om anderen 
te helpen en moed in te spreken. waar/niet waar

Ik zou net als George mijn medegevangenen helpen in plaats van 
zelf ontsnappen. waar/niet waar

Na de dood van George duurt het nog jaren voordat de oorlog in 
Europa voorbij is. waar/niet waar

GeoRGe & Ik

Hoe oud is George als hij sterft in concentratiekamp Dachau?

George was vastbesloten zijn rechtenstudie af te maken.  
Is deze droom uitgekomen?

Heb jij dromen die je graag wil uitvoeren? Zo ja, welke?

Lees de teksten en bekIjk de foto’s op bLadzIjde 
18 en 19. Maak de ondeRstaande opdRachten:
Noem twee redenen waarom de reis naar Engeland tijdens de 
oorlog gevaarlijk is.

Bekijk op een kaart waar de volgende plaatsen liggen: 
Den Haag, Saarbrücken, Dachau. Schat hoeveel kilometer 
Dachau van Curaçao vandaan ligt.

Wie noemt Hitler ‘untermenschen’?

Zoek op internet op wat hij hiermee bedoelt.

Zet in de juiste volgorde

 
vluchtpoging Engeland 

 
studie Leiden 

 
Dachau 

 
Oranjehotel 

 
Villa Dorrepaal 

 
gevangenis Saarbrücken 

 
begin WOII

Toegangspoort Dachau

Volle barakken in Dachau
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Moed, beleid en trouw
De Militaire Willems-Orde is een bijzondere 
 onderscheiding. Het is de hoogste Nederlandse 
 onderscheiding die de koning(in) aan een soldaat geeft 
voor zijn daden in het leger. Wie deze eer krijgt, mag 
 zichzelf ‘ridder’ noemen. Op de medaille staat ‘Voor 
moed, beleid en trouw’. Met ‘moed’ wordt bedoeld dat de 
soldaat dapper is en niet opgeeft in moeilijke situaties.  
Bij een militaire actie geeft hij leiding aan een groep.  
Door een goed plan te bedenken brengt hij zijn soldaten 
niet in gevaar. Dat betekent ‘beleid’. Een goede soldaat is 
‘trouw’. Hij laat zijn koning(in), volk en vaderland nooit 
in de steek.

Verdrietig en trots 
Overleden
De familie van George Maduro krijgt in juli 
1945 het bericht dat George vijf  maanden 
 daarvóór is overleden. Iedereen is heel 
 verdrietig. Ze hebben George zolang niet gezien. 
Hij is slechts 28 jaar geworden. Maar iedereen 
is ook trots. De krant op het  eiland, ‘Amigoe 
di Curaçao’, bericht over de  heldendaden en 
moedige acties van George Maduro om zijn 
vaderland te beschermen. ‘Curaçao moge trots 
op hem zijn’, staat er. 

Onderscheiden
Na de oorlog en na zijn dood krijgt George 
Maduro van Koningin Wilhelmina de ‘ Militaire 
Willems-Orde’. Dit is de hoogste  Nederlandse 
onderscheiding die een soldaat voor zijn daden 
in het leger kan krijgen. George krijgt deze eer 
voor zijn dappere werk bij Villa Dorrepaal in 
mei 1940. De  Duitsers wilden toen Den Haag 
veroveren en de  koningin en regering afzetten. 
George zorgde ervoor dat dat niet lukte. Op de 
 onderscheiding staat: ‘Voor moed, beleid  
en trouw’. 

Maak deze opdRacht Met een vRIend(In). 
George krijgt de Militaire Willems-Orde voor moed, beleid 
en trouw. Geef van elk een voorbeeld uit zijn korte leven. Geef 
daarna een voorbeeld van jezelf en van je vriend(in). Vergelijk 
en bespreek jullie antwoorden met elkaar.

Moed 
voorbeeld van George 

voorbeeld van jezelf 

voorbeeld van een vriend(in)

beLeId
voorbeeld van George 

voorbeeld van jezelf 

voorbeeld van een vriend(in)

tRouw
voorbeeld van George 

voorbeeld van jezelf 

voorbeeld van een vriend(in)

GeoRGe & Ik

Hoe heet de onderscheiding die George na zijn dood  
van de koningin krijgt?

Vind je het belangrijk dat hij een onderscheiding krijgt,  
ook al is hij dood? Waarom?

Heb je zelf wel eens een medaille of prijs gekregen?

Zo ja, hoe voelde je je toen?

Lees de teksten en bekIjk de foto’s op bLadzIjde 
21. Maak de ondeRstaande opdRachten.
Wie bepaalt of een soldaat de Militaire Willems-Orde krijgt?

Welke titel hoort bij de onderscheiding van de Militaire 
 Willems-Orde?

Wie verdient volgens jou nog meer een onderscheiding voor 
moed, beleid en trouw? Waarom?

Teken zelf een onderscheiding. Voor George Maduro, of iemand anders aan wie jij hem wilt geven.
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Trek een lijn tussen de naam en de afbeelding van elk monument:

Herdenken

Levendig
Rebecca en Joshua willen een levendige 
 herdenkingsplek voor hun zoon. Omdat hij is 
overleden in Dachau, heeft George geen graf. 
 Samen met hun vriendin mevrouw Boon- 
Van der Starp zorgen ze voor een bijzonder 
 monument voor George: Madurodam. Deze 
miniatuurstad vlakbij Den Haag is populair 
bij jong en oud. De wens van de ouders van 
George om hun zoon op een levendige manier te 
 herinneren is hiermee vervuld. 

Curaçao
Ook op Curaçao herdenken de mensen ‘hun’ 
George. Op 26 november 1951 wordt in het 
 kantoor van Maduro & Sons door familie 
een gedenkplaat onthuld. “Dat deze zoon van 
 Curaçao ons allen tot voorbeeld moge  dienen”, 
zegt zijn oom Monti Maduro. De gouverneur 
zegt: “George Maduro verkoos de eer boven 
het leven, de trouw boven de vrijheid”. Op het 
algemene oorlogsmonument van Curaçao bij 
het  Waaigat staat de naam van George tussen 
die van andere Antilliaanse slachtoffers van de 
Tweede  Wereldoorlog. Op de Joodse begraaf-
plaats Berg Altena ligt tussen de twee graven van 
zijn ouders een gedenkplaat voor George.

beantwooRd de steLLInG Met waaR of nIet waaR. 
veRGeLIjk en bespReek de antwooRden Met een 
vRIend(In).

Als je geen lichaam kunt begraven van iemand die dood is, is het 
nog moeilijker om afscheid te nemen. waar/niet waar

Omdat Madurodam eigenlijk een oorlogsmonument is, mag je er 
niet lachen. waar/niet waar

Velen worden met een monument herdacht. Maar niemand heeft 
een miniatuurstad zoals George. waar/niet waar

Er zijn nu genoeg monumenten om slachtoffers van WOII te 
herdenken. Er hoeven geen nieuwe bij. waar/niet waar

GedenkpLaat MaduRo & sonsMaduRodaM beRG aLtenaooRLoGsMonuMent waaIGat

Madurodam
Madurodam is het kleinste stadje ter wereld.  Belangrijke 
Nederlandse gebouwen en plekken zijn in het klein 
 nagebouwd. In miniatuur heet dat. Er is ook een 
 miniatuur van het Curaçaose geboortehuis van George 
Maduro. Ook Villa Dorrepaal, het huis waar George als 
soldaat zijn heldendaad verrichtte, is in het klein te zien. 
Kroonprinses Beatrix opent Madurodam op 2 juli 1952 
in het bijzijn van Joshua en Rebecca. Op 27 mei 1991 
onthullen vrienden die kamp Dachau overleefden een 
plaquette in Madurodam om hun kampgenoot George te 
herdenken.

Lees de teksten op bLadzIjde 18, 20 en 22.  
bekIjk de afbeeLdInGen. Maak de ondeRstaande 
opdRachten. 
Veel mensen hebben bewondering voor George Maduro. Ze 
zijn trots op hem. Dat spreken ze uit. 
Wie zegt wat? Zet het juiste nummer bij de juiste uitspraak. 
1. krant van Curaçao ‘Amigoe di Curaçao’; 2. Vriendenkring 
Oud-Dachauers; 3. Wilhelmina; 4. Oncko en medegevangenen 
in Saarbrücken

 
“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.

GeoRGe & Ik

Waarmee willen de ouders van George hun zoon herdenken?

Wat vind jij ervan dat George Maduro wordt herdacht met een 
attractiepark voor jong en oud?

Ga jij wel eens naar een herdenkingsplek voor iemand? Zo ja, 
voor wie? Waar is die plek?

Schilderij ter herinnering aan George
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Je hoeft niet in een oorlog te leven om net als George Maduro een held van  Curaçao 
zijn. Wat doe jij? Kom je op voor iemand die gepest wordt? Zet je je in tegen 
 dierenmishandeling? Verzet je je tegen onrecht? Werk je mee aan een beter milieu? 
Probeer je geweld te stoppen? Schrijf hier hoe jij een held bent voor Curaçao.

GeoRGe Ik

opkomen voor je idealen                                          

je best doen op school                                          

moeilijkheden niet uit de weg gaan                                          

je verzetten tegen onrecht                                          

strijden voor je land                                          

vijanden stoppen                                         

nadenken                                         

jezelf niet vrijkopen                                          

anderen aanmoedigen                                          

slachtoffers helpen                                          

mensen redden                                           

GeoRGe & Ik

schRIjf jouw antwooRden van bLz. 9, 11, 15, 17 en 
19 noG eens op.

Ik zou net als George teruggaan naar Nederland voor mijn 
 opleiding, ook al dreigt er oorlog. waar/niet waar

Ik zou net als George als eerste Villa Dorrepaal bestormen  
terwijl de vijand daarbinnen zit. waar/niet waar

Ik zou net als George in de gevangenis blijven in plaats  
van mezelf vrijkopen. waar/niet waar

Ik zou net als George op mijn geliefde wachten terwijl ik uit een 
oorlog kan vluchten. waar/niet waar

Ik zou net als George mijn medegevangenen helpen in plaats van 
zelf ontsnappen. waar/niet waar

Hoe vaak vul je ‘waar’ in en maak je dus dezelfde keuzes 
als George? 

Vind jij George ook een verzetsheld van Curaçao?  
Schrijf op waarom.

Held van Curaçao
Keuzes
George Maduro kiest tijdens zijn leven niet voor 
zichzelf en zijn eigen veiligheid. Hij vindt zijn 
idealen en de veiligheid van andere mensen 
belangrijker. Dat zie je aan de keuzes die George 
op belangrijke momenten in zijn leven maakt. 

Verzetsheld
George Maduro droomt er tijdens zijn leven van 
om zijn studie af te maken en terug te keren naar 
Curaçao. Helaas is die droom niet  uitgekomen. 
Maar tijdens zijn korte leven  betekent George 
veel voor Nederland en Curaçao. Hij is een 
 verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Een 
held van Curaçao.
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admiraal, hoogste baas van soldaten op zee

cavalerie, leger te paard

concentratiekamp, kamp waar mensen gevangen zitten

crisis, noodsituatie

Derde Rijk, naam voor nazi-Duitsland tijdens de  
Tweede Wereldoorlog

dictator, leider die alle macht voor zichzelf wil en de baas 
speelt over iedereen

Engelandvaarder, iemand die tijdens WOII naar Engeland 
vlucht, met als doel te helpen in het verzet

familiebedrijf, bedrijf dat van een familie is. In het bedrijf 
werken familieleden

gouvernante, vrouwelijke docent die thuis les geeft  
aan kinderen

gouverneur, leider of bestuurder, bijvoorbeeld van een land

gymnasium, hoogste middelbare school

Hebreeuws, Joodse taal

huzaren, soldaten bij de cavalerie, soldaten die te paard vechten

Joden, mensen die afstammen van het Joodse volk

Jodenster, ster die Joodse mensen tijdens de Tweede 
 Wereldoorlog op hun kleding moeten dragen

Joods, mensen, geloof, cultuur horend bij het Joodse volk

kandidaats, universitair diploma voor het succesvol afronden 
van een deel van de studie

kanselier, leider van de regering in Duitsland

katholiek, horend bij de kerk van Jezus Christus

kindermeisje, een jonge vrouw die voor kinderen van een 
ander zorgt

kolonie, stuk grond of land bezet door een ander land met als 
doel geld eraan te verdienen

miniatuur, kleine weergave van de werkelijkheid

mitrailleur, machinegeweer, wapen

nazi, afkorting van nationaalsocialisme , ideeën van dictator 
Hitler die racistisch en gewelddadig zijn  

nazi-Duitsland, Duitsland met Hitler als baas het Derde Rijk

nazi-Duitsers, Duitse mensen die het eens zijn met de  
ideeën van Hitler 

olieraffinaderij, fabriek waar brandstof wordt gemaakt van 
ruwe olie

ondernemer, zakenman

onderscheiding, medaille of erepenning voor een bijzondere 
daad

oorspronkelijk,  allereerst

opleiding,  school

persoonsbewijs,  paspoort, identiteitskaart 

plaquette,  gedenkplaat

rechtsstaat,  land waarin de rechten van de inwoners door 
wetten worden beschermd 

regiment ,  groep soldaten

Sefardische Joden,  Joodse mensen die uit Spanje en  
Portugal komen

Sinti en Roma,  van oorsprong rondtrekkende volken, ook  
wel ‘zigeuners’ genoemd

Soldaat van Oranje,  bijnaam van de bekende Nederlandse 
verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema

Tweede Luitenant,  reserveleider van een groep soldaten

verzet, mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in  opstand 
komen tegen de Duitse bezetter

vlektyfus, besmettelijke ziekte die ontstaat door slechte 
 hygiëne, bijvoorbeeld tijdens oorlog

voorouders,  degenen van wie je afstamt

vrijzinnig,  modern, vernieuwend

welgesteld, rijk

Woordenlijst

 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
 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 !

bob
bom
cavalerie
cel
curaçao
dachau
dapper
den haag
dorrepaal
engeland
familiebedrijf
geld
george
gouvernante
gymnasium
hedda

hitler
joods
joshua
leiden
luitenant
maduro
mei
moed
nazi
olieraffinaderij
oncko
oranjehotel
poortje
rebecca
rijk
sefardische

soldaat
ster
sybil
tolbrug
tyfus
verzet
vliet
vrij
yaya
wilhelmina

Woordzoeker 
Zoek onderstaande woorden in de puzzel. Van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar 
beneden en van beneden naar boven. Streep de letters van deze woorden weg. Let op: IJ = Y.
Wat kun je maken van de letters die overblijven? 

George Maduro
Met de tentoonstelling ‘George Maduro, verzetsheld van Curaçao’ en dit lesboekje ben je meer te weten 

gekomen over een bijzondere Curaçaoënaar. Je hebt geleerd dat George Maduro erg moedig was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij kwam op voor zijn idealen en voor andere mensen. 

Heb je nog vragen? Kijk op www.georgemaduro.com. Daar vind je nog veel meer over George Maduro. 

Kijk nog eens naar bladzijde 2. Wat wilde je weten over George Maduro?
Weet je het nu? Schrijf het antwoord op.
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