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‘Het geld mocht niet naar joodse les. Dus gebruikte hij het voor
wc-papier, het gebouw, de bewakers en de niet-Joodse docenten’
Jaap Sanders over de relatie tussen schoolleider Adje Cohen en diens geldschieter

hij naar zijn auto liep en terugkwam met een
plastic tas, gevuld met 10.000 gulden,” aldus
Sanders. “Over zijn donaties bestonden al geruchten, maar ik heb de bewijzen ervan gevonden in het Cheiderarchief.”
De Vries werd een gulle gever. Het boek: ‘Soms
doneren bedrijven uit zijn imperium, zoals de
groothandel in medische en seksartikelen en
het illegale gokpaleis. De Vries laat een zakenrelatie zijn schuld aﬂossen door terugkerende
betalingen aan het Cheider.’

Voor wc-papier
Cohen verzweeg de donaties van Zwarte Joop
voor zijn omgeving. Wel vroeg hij rabbijn Moshe
Feinstein, expert van de joodse wet, of het geoorloofd was het geld aan te nemen. “En dat
mocht, mits hij het niet besteedde aan joodse
les. Dus gebruikte hij het voor wc-papier, het gebouw en de betaling van de bewaker en nietJoodse docenten.”
Ook in het bordeel Yab Yum zocht Cohen donateurs, ‘mensen die er geld voor over hebben
als niet naar buiten komt dat ze dit etablissement bezoeken,’ schrijft Sanders. In het kantoor
van het bordeel trof hij een orthodoxe jood aan.
Zwarte Joop en Cohen kregen een band. Sanders: “Joop was niet vroom, maar had wel een
joodse ziel. Die ruige kerel van seks, drugs en
rock-’n-roll had kennelijk behoefte aan diepere
zingeving.” Joop kreeg joodse les van Cohens
vrouw. Hij leerde het Hebreeuwse alfabet en
kreeg de Thora in boekvorm. Aan alle deurposten van zijn Casa Rosso werd een mezoeza – kokertje met teksten uit de Thora – aangebracht.
De Joodse Gemeente staakte uiteindelijk de
tegenwerking. De gemeente Amsterdam bood
een stenen gebouw aan, de voormalige Europaschool aan de Van Leijenberghlaan. In 1993

kwam er nieuwbouw voor de 230 leerlingen van
het basis- en voortgezet onderwijs.
Sanders, vanaf 1989 tot 2003 zakelijk directeur
van het Cheider, kreeg de beschikking over het
volledige Cheiderarchief dat bij het Amsterdamse Stadsarchief ligt en pas na de dood van
Adje Cohen mocht worden geopend. Voor zijn
boek voerde Sanders tevens gesprekken met
vrienden en naasten van Cohen en met betrokkenen uit de politiek.
Zwarte Joop stierf op zijn 51ste, drie jaar nadat
Casa Rosso was afgebrand in 1983 waarbij dertien mensen om het leven kwamen. Adje Cohen
overleed in 2000, bijna 91 jaar oud.
Het Cheider telt momenteel 127 leerlingen. De
school kwam in 2012 negatief in het nieuws toen
een leraar beschuldigd werd van ontucht met
vier leerlingen. Hij werd in 2018 veroordeeld tot
twee jaar cel, maar werd begin dit jaar in hoger
beroep vrijgesproken.

Vaer wel 1945

De bioscoop van Nöggerath

→ De hoek van
de Schapensteeg en de
Korte Reguliersdwarsstraat, in 1919.
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STADSARCHIEF

‘Die ruige kerel van seks,
drugs en rock-’n-roll had
kennelijk behoefte aan
diepere zingeving’

→ Een kleuterklas in het Cheider van de jaren
zeventig. FOTO ERWIN VERHEIJEN

Z

e vormden een twee-eenheid, de twee in 1642
gebouwde pandjes in de
Schapensteeg. Later werden ze door het kadaster geregistreerd in de Reguliersdwarsstraat.
Rond 5 mei 1945 werden ze gesloopt.
De pandjes waren in gebruik bij de
achterliggende bioscoop Nöggerath,
met de ingang aan de Reguliersbreestraat. Heilige grond voor cineﬁelen,

want het in 1907 door ﬁlmpionier
Frans Anton Nöggerath (1859-1908)
geopende Bioscope-Theater was de
eerste permanente ﬁlmzaal in Nederland. De in Duitsland geboren Nöggerath had in de Warmoesstraat een
koﬃehuis, maar werd na het zien van
de eerste ﬁlm van de Franse broers
Lumière in 1896 gegrepen door het
nieuwe medium. Na de sloop kwam
op de opengevallen plek een garage.

Amsterdammer 1945

Van Meerten vs. Kultuurkamer

D

e instelling door de Duitse
bezetter van de Nederlandsche Kultuurkamer, voorjaar
1942, veroorzaakte veel
onrust in de toneelwereld. Wie zich niet
liet registeren, mocht
niet meer optreden.
Acteur Hans van Meerten had een plan klaarliggen om brodeloze
collega’s ﬁnancieel te
ondersteunen, met richtlijnen voor uitkeringen aan bonaﬁde
acteurs. Tijdens de laatste oorlogsmaanden smeedde hij in het acteurs-

verzet plannen voor na de bevrijding,
waaronder een speelverbod voor gezelschappen die tijdens de oorlog hadden doorgespeeld.
Onder zijn leiding werd
op 8 mei 1945 Tooneelgroep 5 mei ’45 opgericht. Een maand later
ging het toneelstuk
Vrij Volk in première in
de Stadsschouwburg,
gespeeld door ‘toneelspelers die de cultuurkamer hebben afgewezen’.

→ Acteur Hans van Meerten,
hier in 1937. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week wandelden we op het
Bellamyplein en stonden we bij het
borstbeeld van Peter Wilhelm Janssen (1821-1903) in het plantsoentje,
aangelegd na een donatie van deze
succesvolle en sociaal betrokken
zakenman in graan en tabak. Winnares van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Niesje Johannes. Welke
plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

