
Opdracht: Lees de onderstaande tekst en beantwoord dan de vragen.

De leraren Zoppa en Zub
Pauls leraar Zoppa is naast zijn werk afdelingsleider bij de ‘Garda de Fier’ (‘IJzeren Garde’), een door 

het nationaalsocialisme beïnvloede Roemeense brigade, die joodse studenten molesteert. Zoppa zit 

korte tijd gevangen voor betrokkenheid bij een samenzwering tegen de Roemeense regering. Volgens 

Pauls klasgenoten gedraagt Zoppa zich in de les meestal correct. Soms wordt hij ineens intimiderend, 

bijvoorbeeld wanneer hij de door de meeste Joden gesproken taal – het Jiddisch – belachelijk maakt. 

Maar Paul bijt van zich af en zegt dat het Jiddisch een prachtige taal is en dat er zelfs werken uit de 

wereldliteratuur, zoals van Shakespeare, in het Jiddisch zijn gepubliceerd. 

Ook met zijn geschiedenisleraar Zub krijgt Paul het aan de stok. Zub beweert dat de Joden geen echte 

patriotten kunnen zijn omdat ze in geen enkel land echt thuis zijn. Paul antwoordt dat de Joden wél het 

‘boek der boeken’, namelijk de Thora aan de gehele mensheid hebben gegeven. Klasgenoten herinneren 

zich dat Paul meestal geen blad voor de mond neemt en zich fel verzet tegen intimiderende opmerkingen.

Vragen:
1. Door welke groep mensen wordt Jiddisch gesproken?
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Erin (5 havo) heeft bij het verhaal een strip gemaakt.



2.a. Wat betekent patriottisme? Patriottisme is:…

2.b. Wat bedoelt leraar Zub met zijn opmerking dat Joden geen patriotten kunnen zijn? Leg uit.

3.  Kun je de situatie van patriottisme destijds in Roemenië naar het heden in Nederland vertalen? 
Geef een voorbeeld.

4.a. Wat is de Thora? De Thora is ….

4.b.  Wat bedoelt Paul wanneer hij beweert dat de Joden dit  
boek aan de hele mensheid hebben geschonken?

5.  Kun je een duidelijk verschil maken tussen intimidatie/uitsluiting en ‘gewoon je eigen mening 
geven’ of ‘zelf kiezen met wie je wilt optrekken’? Leg uit:

6.  Kun jij je voorstellen dat er op dit moment in Nederland intimidatie en uitsluiting plaatsvindt  
op scholen? Maak een stelling bij deze vraag.  
Stelling: In Nederland is sprake van intimidatie/uitsluiting op school wanneer …
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