Madurodam. Nederland op z’n grootst.
Madurodam inspireert de wereld met het beste van Nederland. Via indoor attracties, talloze doe-dingen en
waterspellen én miniaturen ontdek je de grote verhalen van Nederland. Verhalen over vrijheidsdrang,
grenzen verleggen en Hollandse daadkracht. Verhalen die het verleden en heden verbinden, waardoor je
iets opsteekt over de Nederlandse mentaliteit. Zo bouwt Madurodam al decennialang aan het historisch
bewustzijn en het collectiviteitsgevoel in Nederland, en geeft dit van generatie op generatie door.
Veel meer dan een miniatuurstad
Veel mensen kennen Madurodam vanuit hun jeugd als een miniatuurstad, maar het park is veel meer dan dat.
Al sinds 1952 is Madurodam een uniek, (inter)nationaal icoon. Het themapark is opgericht als levende
herinnering aan oorlogsheld George Maduro én als fondsenwerver voor goede doelen. Jaarlijks schenkt
Madurodam haar opbrengsten aan projecten, die kinderen stimuleren om verbinding te maken met andere
mensen, ongeacht leeftijd of achtergrond, om zo Nederland samen mooier te maken. Sinds de oprichting
doneerde Madurodam inmiddels ruim 35 miljoen euro aan goede doelen, jaarlijks tussen de 600.000 en
700.000 euro.
Inspiratiebron voor de toekomst
Mevrouw Bep Boon-van der Starp was de de drijvende kracht achter Madurodam. Ze was lid van het bestuur
van het Nederlands Studenten Sanatorium, waar studenten met tuberculose tegelijkertijd beter werden én
konden studeren. Mevrouw Boon-van der Starp zocht naar mogelijkheden om geld in te zamelen voor het
sanatorium en bedacht de miniatuurstad, naar een voorbeeld van een miniatuurpark in Beckonscot (GB).
De bouw van Madurodam was in de jaren na de Tweede Wereldoorlog ook een zaak van nationaal belang:
Nederland werd wederopgebouwd en Madurodam bouwde mee. Het park bood een plek voor de
gezamenlijke geschiedenis van het gehavende Nederland én was een bron van hoop en inspiratie voor de
toekomst. Zo stond Madurodam in de beginjaren symbool voor een land dat zich weer oprichtte, en zowel in
het groot als in het klein nieuwe steden bouwde, spoorlijnen en snelwegen aanlegde, en zelfs een
hypermodern vliegveld.
Stad van de glimlach
Architect S.J. Bouma was directeur van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en wilde graag meewerken aan de
bouw van de miniatuurstad. Hij maakte een plan om een Nederlandse stad, zoals deze zich in de loop der
eeuwen ontwikkelden, op schaal 1:25 na te bouwen. Het thema: het stadje met de glimlach.
Het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunde het initiatief en KLM, Unilever, Philips, De Bataafsche
Petroleummaatschappij (later Shell) en de Nederlandse Spoorwegen werden de founding fathers. In 1996
werd het park uitgebreid en kreeg het entreegebouw haar iconische vuurtoren. Momenteel wonen er zo’n
65.000 ‘Madurodammertjes’ in het park, vergelijkbaar met het inwonersaantal van een gemiddelde
Nederlandse stad.
Vrolijkste oorlogsmonument ter wereld
De ouders van oorlogsheld George Maduro schonken het startkapitaal voor Madurodam. Zij wilden een
levende herinnering voor hun in de Tweede Wereldoorlog overleden zoon George Maduro. George werd op 15
juli 1916 geboren op Curaçao en ging op zijn 18e studeren in Leiden. 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 tegen de Duitsers in Rijswijk. In 1943 werd hij opgepakt en gevangengezet in het
Duitse Saarbrücken. In november 1944 werd George overgebracht naar concentratiekamp Dachau waar hij op
8 februari 1945 aan vlektyfus overleed. Op 9 mei 1946 werd aan George Maduro postuum de Ridder 4e klasse
der Militaire Willems-Orde toegekend voor zijn heldhaftige optreden in Rijswijk.

Opbrengsten naar goede doelen
Madurodam is al sinds 1952 een ‘social enterprise’ pur sang: in de beginjaren doneerde het park al haar
opbrengsten aan het Nederlands Studenten Sanatorium. Nog steeds geeft Madurodam, via het Madurodam
Kinderfonds, jaarlijks haar opbrengsten weg, nu aan goede doelen voor kinderen. Madurodam gelooft er
namelijk in dat kinderen de toekomst zijn. Voor een mooie en goede toekomst moet ieder kind naar eigen
inzicht bij kunnen dragen aan de samenleving. Het park wil hen stimuleren om verbinding te maken met
andere mensen, ongeacht leeftijd of achtergrond, om zo Nederland samen mooier te maken. Daar is
zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed en empathie voor nodig. Eigenschappen die George Maduro, de
oorlogsheld naar wie Madurodam is vernoemd, bezat. Met de steun aan projecten voor kinderen hoopt
Madurodam dat er een nieuwe generatie in de voetsporen van George treedt.

“Door er als kind op kleine schaal voor mensen in je omgeving te zijn,
ben je van grote betekenis voor de samenleving.”

De enige gekozen burgemeester van Nederland
Madurodam heeft, net als iedere andere stad in Nederland, al sinds de opening in 1952 een college van
burgemeester en wethouders. Met twee verschillen: Madurodam’s college bestaat uit tien leerlingen van
middelbare scholen uit Den Haag en omgeving. Bovendien is de burgemeester van Madurodam niet alleen de
jongste, maar ook de enige gekozen burgemeester van Nederland. De eerste burgemeester van Madurodam
was Prinses Beatrix: van 2 juli 1952 (opening Madurodam) tot aan haar kroning in 1980 droeg zij de
ambtsketen. Sindsdien is zij beschermvrouwe van Madurodam, en kiest Madurodam ieder jaar een nieuwe
burgemeester.
De burgemeester en wethouders vertegenwoordigen Madurodam een jaar lang. Zo leren ze op jonge leeftijd
bestuurservaring op te doen. Ze gaan onder meer op werkbezoek bij de burgemeester van Den Haag en gaan
op studiereis naar Dachau, de plek waar George Maduro en tienduizenden anderen stierven voor onze
vrijheid. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol bij de goede doelen die Madurodam steunt. De burgemeester
en wethouders bezoeken de goede doelen die een aanvraag indienen bij het Madurodam Kinderfonds en
beslissen mee over welke doelen gesteund worden. Ook zijn zij aanwezig bij officiële gelegenheden op
Madurodam.
Haagse topattractie in cijfers
Madurodam verwelkomde sinds de oprichting zo’n 63 miljoen bezoekers. In 2018 bezochten circa 700.000
bezoekers het bekende Haagse park. Dit maakt Madurodam tot de grootste publiekstrekker voor Den Haag.
Van deze bezoekers komt 57% uit Nederland en 43% uit het buitenland. Het park staat daarnaast in de Top 5
Drukstbezochte Themaparken van Nederland, en op de 22e plek in de Top 50 Dagattracties van Nederland.
Jaarlijks bezoeken ruim 25.000 kinderen het themapark via educatieve programma's en schoolreizen.
Meer weten?
Voor meer informatie over Madurodam, neem contact op met:
Marianne Aalders (persvoorlichter)
T +31 (0)70 416 24 20
M +31 (0)6 511 460 34
E pers@madurodam.nl
www.madurodam.nl

