
ZATERDAG 8 MEI 2021 HET PAROOLgeschiedenis

Een school voor Joden,
en Zwarte Joops ziel

Biografie Voor het Cheider was Adje Cohen niks te gek

De orthodox-joodse school Cheider in Zuid werd opgebouwd met geld afkomstig
van de Wallen. De oprichter van de school, Adje Cohen, wist bij de beruchte Zwarte
Joop grote geldbedragen binnen te halen, blijkt uit diens biografie.
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Zeggen dat Adje Cohen
(1910-2000) lef had, is
een understatement,
stelt auteur Jaap San-
ders in de zojuist ver-
schenen biografie Adje
Cohen, een leven in ver-
zet. Cohen, geboren in
Hamburg, deed er alles
voor om zijn langge-

koesterde wens uit te laten komen. Kort na de
Tweede Wereldoorlog wilde hij een orthodox-
joodse school oprichten. Hij vond sponsors en
een onderkomen, wist subsidie los te peuteren
en de tegenwerking van bestaande joodse scho-
len in Amsterdam uiteindelijk te pareren.

De Joodse Gemeente Amsterdam stond, zacht
gezegd, niet bepaald te springen om de nieuwe
school. Zij vreesden dat hun leerlingen zouden
vertrekken naar het Cheider en waren daar-
naast bang voor een tweedeling.

Cohens karakter en zijn vastberadenheid kwa-
men goed te pas. “Hij was geen diplomaat,” zegt
Sanders (74). Bijna 25 jaar later, midden jaren ze-
ventig, ging zijn wens met het Cheider in Bui-
tenveldert in vervulling.

De moeder van Cohen stamt uit een Duits rab-
bijnengeslacht. Cohen had zelf de Talmud Tora
Schule gevolgd, een orthodox-joodse jongens-
school in Hamburg. Op 23-jarige leeftijd trok hij
vanuit nazi-Duitsland naar Rotterdam, nam in
de oorlog deel aan het gewapend verzet tegen de
nazi’s en voorzag ondergedoken Joden van
eten.

Schoolpeil te laag
In 1969 verhuisde Cohen naar Amsterdam waar
meer orthodoxe Joden woonden. Hij vond het
religieuze peil van de Joodse gemeenschap te
laag en zag de bestaande scholen – basisschool
Rosj Pina en het Maimonides Lyceum – niet als
‘een Joodse school in Nederland maar als een
Nederlandse school voor Joden’.

In 1974 startte hij de Stichting Joodse Kinder-
gemeenschap Cheider met vijf kleuters. Cohen
stak er al zijn spaargeld in en richtte twee ka-
mers van zijn kleine appartement in Buitenvel-
dert in als klaslokaal. Zijn vrouw Ro, die even-
zeer achter het plan stond, was ‘verbannen’ tot
de keuken en de slaapkamer. De docent was een
timmerman zonder lesbevoegdheid en de ad-

Hij richtte twee kamers
van zijn appartementje in
Buitenveldert in als
klaslokaal

ministratie bestond uit een jampot met onbe-
taalde rekeningen, schrijft Sanders.

Het Cheider kreeg na verloop van tijd een ei-
gen schoolpandje, een houten barak, in Buiten-
veldert. Het ministerie van Onderwijs kende en-
kele jaren later, in 1977, subsidie toe en weer een
jaar later werd het Cheider officieel als lagere
school erkend. Al had een behandelend ambte-
naar opgemerkt dat de Cheiderklasjes ‘wel erg
klein’ waren. Cohens antwoord: ‘Wij kunnen er

niets aan doen dat er zo weinig Joden zijn.’ 
Journalist en fondsenverwerver van het Chei-

der, Hans Knoop, bracht in 1978 met Maurits de
Vries (1935-1986) alias Zwarte Joop of Joden Jo-
pie, wegens zijn Joodse afkomst, een bezoek aan
de school. Na dat bezoek besloot Zwarte Joop,
die sekstheater Casa Rosso en gokclubs runde
en wiens vader was vermoord in een concentra-
tiekamp, diep in de buidel te tasten. “Hij was zo
onder de indruk van die Joodse kindertjes dat

→ Jaap Sanders, Adje Cohen,
een leven in verzet.
364 blz, € 24,95. Uitgeverij
Van Praag


