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Het goede in de mens
Hugo Sinzheimer's ontvangst als vluchteling in Nederland
Robert Knegt

Nadat Hitler op 24 maart 1933 in Duitsland via het
Ermächtigungsgesetz de macht naar zich toe heeft getrokken, komt
een uittocht op gang van Duitsers die vanwege hun joodse affiliaties of
hun politieke overtuiging (of beide) voor hun bestaan moeten vrezen.
De politieke ontwikkelingen voltrekken zich in sneltreinvaart: direct
al worden vele tegenstanders van het nieuwe regime in preventieve
hechtenis (Schutzhaft) genomen, op 1 april zetten acties tegen joodse
winkeliers de toon en op 7 april wordt een wet aangenomen op grond
waarvan 'niet-arische' ofpolitiek ongewenste overheidsfunctionarissen
kunnen worden ontslagen. In de stroom van vluchtelingen - later zal
blijken dat dit slechts een eerste golfis - bevinden zich in 1933 veel
mensen met een academische ofpolitieke positie. Voor ongeveer 4200
van hen gaat Nederland in eerste instantie als toevluchtsoordfungeren.
Een van hen was Hugo Daniël Sinzheimer (1875-1945), arbeidsjurist
en sociaaldemocraat van joodse afkomst.

Omdat Hugo Sinzheimer een prominente
rol heeft gespeeld in de leer van het arbeidsrecht en ook internationaal wel als 'vader
van de collectieve arbeidsovereenkomst'
wordt beschouwd, is aan Sinzheimer wel
enige biografische aandacht besteed. 1 Maar
uit zijn biografie is niet goed op te maken
hoe hij zijn toevlucht in Nederland heeft
kunnen zoeken en hoe hij in Nederland
voor en tijdens de oorlog werd opge-
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vangen. Op welke basis slaagde hij er als
vluchteling zelfs in een academische positie
te verkrijgen en daarna via diverse onderduikadressen de oorlog te overleven? Via
welke netwerken kon hij die ondersteuning
mobiliseren? Op basis van verspreide informatie geef ik in deze bijdrage een reconstructie van zijn ontvangst in Nederland
die verder gaat dan wat biografieën daar
eerder over meldden.

Hoewel Sinzheimer door zijn vrienden wel
wordt getypeerd als een onverbeterlijk optimist, moet het hem onmiddellijk duidelijk zijn geweest wat hem te wachten stond.
Hij wordt enkele dagen na de machtsovername van Hitler in hechtenis genomen.
Op 31 maart 1933 wordt hij vrijgelaten.
Als de SA de volgende ochtend om vier uur
op de deur bonkt om hem opnieuw op te
pakken, is hij al met zijn vrouw, maar vooralsnog zonder zijn vier kinderen, onderweg
naar veilig gebied.
Er zijn diverse redenen waarom de nazi's
Sinzheimer willen oppakken. Hij is Jood
en op dat moment buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit
van Frankfurt met sociaaldemocratische
sympathieën. Als advocaat heeft hij naam
gemaakt met het verdedigen van aangeklaagde vakbondsmensen en hij heeft zich
met zijn uitgesproken opvattingen over de
verhouding tussen vakbeweging en staat
steeds gemengd in de interne discussie van
de linkse vakbonden. Maar hij is ook een
politiek exponent van de door de nazi's
verfoeide Weimar-republiek: hij heeft in
de revolutionaire tijd van november 1918,
benoemd door de Arbeiders- en soldatenraad van de stad, als Polizeipräsident van
Frankfurt geholpen de orde in de scad te
herstellen. Van 1919 tot mei 1920 is hij
namens Hessen-Nassau afgevaardigde voor
de SPD in de Grondwetgevende Vergadering die de Grondwet van de Weimarrepubliek opstelt. Bovendien is hij rapporteur
van een parlementaire commissie die de
taak heeft te onderzoeken waarom Duitsland in 1917 niet op het vredesvoorstelWilson was ingegaan. De commissie uit
stevige kritiek op de rol die de legerleiding
daarin had gespeeld en Sinzheimer haalt

Krantenbericht over

--.--

-...u.lnl.H~IH••&.o.lU.-t.

,.- ... n,r.w

~::~!r..:W~
:...°"-...
-.......
_ ..... _
....... ~ __,.. _,,_

-~

het verlies
van de

iw-~_,
"';" :-::-=-~,...,__

Duitse

----~

nationaliteit

---.v.......
,.:::~
--~:
o...,--._.,.
__.

tJ_,,,__ __ ,,_.....,_
w-111 .. -.__.,.........,_

"""•t1-.4o_.,. __

zich als scherp ondervrager de woede van
conservatief-nationalistisch Duitsland op
de hals. Dat leidt tot aanvallen in de pers
met een antisemitisch karakter en die zijn
waarschijnlijk voor hem reden geweest zich
alweer snel uit de landelijke politiek terug
te trekken. In 1933 is hij alleen nog politiek actief als lid van de gemeenteraad van
de stad Frankfurt.
Dat hij deze verschillende posities in zich
verenigt, is geen bijkomstigheid maar een
keuze van hem geweest; Sinzheimer kan
getypeerd worden als een juridisch entrepreneur. 2 Zijn leerling Ernst Fraenkel
heeft hem bij een herdenking in 1958
een 'rechtskunstenaar' (Rechtskünstler) genoemd. Zijn interesse in het recht is steeds
ingegeven door de maatschappelijke vooruitgang die het moet helpen realiseren. Na
zijn promotie in Heidelberg in 1898 vestigt Sinzheimer zich als advocaat en maakt
naam als verdediger in strafrechtelijke
zaken en in zaken tegen vakbondsleiders.
Zijn redenaarstalenten worden door ieder
geprezen, ook als hij die later in een academische setting verder ontwikkelt. Hij
combineert zijn juridische praktijk met
een meer theoretische interesse in kwesties
die de vakbonden bezighouden: hoe moet
je juridisch vormgeven aan collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) of aan de medezeggenschap van werknemers? Hij neemt
deel aan de discussies, houdt lezingen bij
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vakbondsvergaderingen en schrijft diverse
brochures. Hij maakt naam met twee boeken over de juridische vormgeving van de
cao en richt in 1914 samen met Heinz
Po tho ff het vakblad Arbeitsrecht op. Hij wil
dat het recht openstaat voor maatschappelijke ontwikkelingen en pleit ervoor bij het
'vinden' van de juiste rechtsbeslissingen en
bij het ontwikkelen van nieuw recht, juridische en sociologische methoden te integreren. Zijn werken zijn primair gericht op
een Duits publiek; hij verwijst nauwelijks
naar buitenlandse literatuur maar houdt
indirect wel de ontwikkelingen in de gaten, bijvoorbeeld de voor hem interessante
Nederlandse discussie in de eerste decennia
van de twintigste eeuw over de regeling van
de cao.
Politiek is hij aanvankelijk sociaal-liberaal,
hij is wel geïnspireerd door Marx maar dan
vooral door de 'jonge Marx', de filosoof
van voor 'Het Kapitaal'. Hij ziet het collectief vooral als een middel tot individuele
bevrijding; zijn doel is 'mitzuarbeiten, den
Mensch aus jeder Knechtschaft zu befreien
und ihn mit der inneren Freude des geistigen Lebens zu erfüllen.'3• Pas halverwege
de Eerste Wereldoorlog wordt hij lid van
de SPD en dan al snel ook voor de SPD
gemeenteraadslid in Frankfurt. Als hij na
1918 onverwacht de kans krijgt zijn ideeën
ook politiek te realiseren, grijpt hij die vol
overtuiging aan. Van zijn hand is onder
meer het beroemde artikel 165 van de Weimarer Verfassung dat de onderhandelingsvrijheid van werkgevers en werknemers
over lonen en arbeidsvoorwaarden garandeert, een beginsel dat nog steeds een essentiële grondslag vormt van onze 'overlegeconomie'. Lang vóor er sprake is van een
EU, pleit hij al in de tijd van Weimar voor
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een economische organisatie van Europa
op federalistische basis.
Zijn activiteiten zijn vaak grensoverschrijdend in die zin dat zij herhaaldelijk conventionele schotten tussen sociale velden
weten te slechten. Hij weet een in dat opzicht wantrouwige vakbeweging te winnen
voor het idee dat het statelijk recht een
belangrijk instrument kan zijn voor wat
zij wil bereiken en, aan de andere kant, de
academische juristen te overtuigen van de
noodzaak zich eindelijk eens juridisch met
arbeidsverhoudingen bezig te gaan houden.
In Duitsland geldt hij wel als de 'vader van
het arbeidsrecht' en ook in landen waarvan je het misschien niet zou verwachten,
zoals Japan en Zuid-Korea, is zijn naam
nog steeds bekend en wordt hij gevierd als
grondlegger van dit rechtsgebied. Drie van
zijn boeken zijn vertaald in het Japans. De
enige biografie die van hem is geschreven,
hebben we aan de Japanner Keji Kubo te
danken.4 Sinzheimer heeft, zoals we zullen
zien, zijn werk in Nederland voortgezet,
zij het binnen de beperkingen die hem als
vluchteling werden opgelegd (geen politieke activiteiten, geen juridische praktijk
uitoefenen). Zijn naam is hier te lande niet
zo bekend, behalve, merkwaardigerwijs,
bij sommige 'oudere jongeren', maar dan
via zijn kleinzoon, de leadzanger van The
Meteors, die de naam van zijn opa als artiestennaam aannam. Verder is het onderzoekscentrum op het gebied van 'arbeid en
recht' van de Universiteit van Amsterdam
naar hem vernoemd.
Op 1 april 1933 verandert Sinzheimers positie dus plotsklaps in die van een vluchteling. Met zijn vrouw wijkt hij uit naar
een ver familielid in Saarland - een gebied
dat op grond van het Verdrag van Versail-

les dan nog Ónder toezicht staat van de
Volkenbond, zodat Hitlers arm nog niet
tot daar reikt. Vanuit Saarland neemt hij
contact op met een bevriende hoogleraar in
Amsterdam: George van den Bergh, ook al
iemand die heen en weer beweegt tussen de
sociaaldemocratische politiek en de academische wereld. Van den Bergh was in 1924
gepromoveerd op de 'medezeggenschap der
arbeiders', een onderwerp dat Sinzheimer
na aan het hart lag, en is na een politieke
loopbaan die eindigde met een conflict,
hoogleraar staatsrecht geworden aan wat
dan nog de Gemeentelijke Universiteit
(GU) heet. Hij zet zich erg in voor Joodse
vluchtelingen, hij zal later onder meer het
Joodse werkdorp Nieuwesluis in de Wieringermeer oprichten. Sinzheimer en Van
den Bergh kennen elkaar goed doordat zij
beiden van tijd tot tijd vakanties doorbrengen in Noordwijk aan Zee. Na overleg met
Van den Bergh reizen Hugo Sinzheimer en
zijn vrouw Paula naar Amsterdam, waar ze
in ieder geval op 13 april al verblijven. Na
enig zoeken vinden ze een onderkomen aan
de Minervalaan 20, in een pand waar ook
Derkje Hazewinkel-Suringa woont, hoogleraar strafrecht aan de GU, actief in het
verzet tegen de Duitse maatregelen tegen
Joden en later mede-oprichtster van het
'Comité van Waakzaamheid'. Inmiddels
is Sinzheimer eind april in Frankfurt als
hoogleraar ontslagen (evenals een derde
van alle medewerkers van de universiteit).
Het is niet verwonderlijk dat de verdiensten en reputatie van Sinzheimer een aantal geestverwanten in Nederland ertoe
brengen zich voor een goede ontvangst in
te zetten. Wel opmerkelijk is de snelheid
waarmee wordt voorzien in een voortzetting van Sinzheimers wetenschappelijke

activiteiten. Het feit dat Van den Bergh in
de gemeenteraad van Amsterdam had gezeten en nauwe connecties onderhield met de
sociaaldemocratische elite, zal daaraan niet
vreemd zijn geweest. Hij richt op 16 juni
1933 de 'Stichting tot bevordering van de
studie van arbeidsrecht en rechtssociologie
in Nederland' op, in de Raad van Beheer
waarvan ook twee andere GU-hoogleraren,
Paul Scholten (privaatrecht) en David van
Embden (staathuishoudkunde; tevens Eerste Kamerlid), plaats nemen, alsmede A.
Asscher (lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland), mr. Marius Levenbach
(lector in het Arbeidsrecht aan de GU),
mr. M.A.J. Moltzer (directeur der School
voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam)
en F.S. Noordhoff (lid van het dagelijks
bestuur van het NVV). De stichting weet
fondsen te werven bij onder meer het vakverbond NVY, het partijbestuur van de
SOAP en Unilever voor de financiering
van een buitengewoon hoogleraarschap in
Amsterdam ofLeiden.5 In Amsterdam gaat
het vlot: al op 19 juli 1933, drie maanden
na Sinzheimer's aankomst in Amsterdam,
stemt de gemeenteraad, die dan nog beslissingsbevoegdheid heeft over de 'Gemeentelijke Universiteit', in met de vestiging
van een door de Stichting te financieren
bijzondere leerstoel en de benoeming van
Sinzheimer tot buitengewoon hoogleraar
rechtssociologie, de eerste met die leeropdracht in Nederland. Op 4 augustus
bericht de Minister aan B&W van Amsterdam dat er geen bedenking tegen het
besluit tot benoeming bestaat.6 Op 6 november 1933 houdt Sinzheimer zijn oratie
in Amsterdam over 'Das Problem des Menschen im Recht'.
Toch gaat de verwelkoming niet overal

Robert Knegt Het goede in de mens» 27

Hugo D. Sinzheimer (1875-1945)

zonder gesputter en bezwaren. Het Handelsblad vraagt zich in een commentaar af
of men er wel goed aan doet iemand te benoemen die vooral de socialistische ideeën
uitdraagt die ons buurland aan de rand van
de afgrond hebben gebracht. Verder luistert
de omschrijving en afbakening van de leeropdracht van de nieuw in te stellen leerstoel
nauw; dat geldt in sterke mate ten aanzien
van de voorgenomen aanstelling van Sinzheimer aan de Rijks-Universiteit Leiden.
Hoewel de Leidse universiteit volgens Van
den Bergh al direct bepleit Sinzheimer aan
beide universiteiten aan te stellen - omdat
hij alleen dan een aanstelling zou hebben die hem een beetje een bestaansbasis
bood-, stuit de omschrijving van de leeropdracht in het voorstel van de Stichting
direct op bezwaren omdat de afbakening
ten opzichte van het vak dat mr. Molenaar
daar al doceert (arbeidsrecht) niet helder
is.7 De Leidse Senaat adviseert de Stichting
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er 'vergelijkende rechtswetenschap' van
te maken en zou in dat geval bereid zijn
in te stemmen. Via de minister krijgt de
Stichting de gelegenheid tot een tegenzet
die bestaat in het voorstel de leeropdracht
in 'sociologie van het arbeidsrecht' te veranderen. Leiden gaat daar schoorvoetend
mee akkoord - we zijn inmiddels een jaar
verder. In februari 1935 keurt de Raad van
Ministers het voorstel tot instelling van
een bijzondere leerstoel goed. Zo'n voorstel moet in die tijd bij Koninklijk Besluit
worden goedgekeurd en dus ook de Raad
van State passeren - en daar vindt de rapporteur de leeropdracht, die de Stichting
voorstelt, 'volkomen onbegrijpelijk'. Kennelijk krijgt de Stichting van de minister
de gelegenheid dit bezwaar te weerleggen,
en met succes want de minister voegt haar
repliek in kopie toe aan zijn voorstel aan
de Kroon het advies van de Raad van State
niet te volgen en wel instemming te verlenen. Dat gebeurt en dan is de leerstoel een
feit.8 Maar omdat Sinzheimer geen Nederlandse doctorstitel heeft, moet op grond
van de Wet op het Hooger Onderwijs zijn
benoeming eveneens de procedure van koninklijke goedkeuring doorlopen. Er zijn
inmiddels twee jaar gepasseerd en dan gaat
het Leidse College van Curatoren dwarsliggen: Sinzheimer is immers al voorzien van
een baan in Amsterdam en de studenten in
Leiden zullen meer gebaat zijn bij een het
bekleden van de leerstoel 'door een kenner van de Nederlandsche practijk, dan
bij de visie van iemand als Dr. Sinzheimer,
die uiteraard vreemd staat tegenover de
Nederlandsche samenleving en haar speciale problemen.' Curatoren bepleiten op
12 juli 1935 bij de minister uitstel van de
beslissing, maar opmerkelijk genoeg laat de

Leidse Senaat op diezelfde dag schriftelijk
weten dat er geen redenen zijn bekrachtiging van het benoemingsbesluit te weigeren. Op 7 augustus 1935 adviseert de
Commissie van Toezicht op het Hooger
Onderwijs de minister tot bekrachtiging
van de benoeming, omdat nu niet meer
het instellen van de leerstoel, maar enkel
nog het waarborgen van de kwaliteit van
de benoemde hoogleraar in het geding is
en daarover geen twijfel bestaat. Op 24 september 1935 volgt dan eindelijk het besluit
waarbij de benoeming van Sinzheimer in
Leiden wordt bekrachtigd.9
Aan de GU gaat het in vergelijking daarmee buitengewoon snel, maar ook daar
spelen afbakeningskwesties. Er zijn immers
al een lector in het arbeidsrecht (Marius
Levenbach) en een hoogleraar in de sociologie (Willem A. Bonger). Met beiden
zou het aan de Juridische Faculteit niet erg
boteren: Levenbach ondersteunt wel de
komst van Sinzheimer maar heeft een andere opvatting van arbeidsrecht (als gericht
op bescherming van werknemers) en Bonger
is een stijfkoppige empiricus die met wat
hij ziet als de Duitse idealistische Schwebereien van Sinzheimer weinig op heeft. 10 Veel
meer aansluiting heeft Sinzheimer bij Johan Valkhoff, een marxistisch geïnspireerd
jurist die was gepromoveerd bij Bonger en
werkte als repetitor voor rechtenstudenten,
bij Hendrik Hoetink, hoogleraar Romeins
recht, en bij de eerder genoemde Derkje
Hazewinkel-Suringa, hoogleraar strafrecht.
Sinzheimer geeft les in de rechtssociologie
op maandagmiddag in de Agnietenkapel
en om de twee weken op donderdagavond
bij hem thuis. 11
In de lente van 1933 gaat zijn vrouw Paula
voor korte tijd terug naar Frankfurt om het

huis te ontmantelen en te verkopen en om
de vier kinderen op te halen. Het huis aan
de Minervalaan wordt een trefpunt van
allerlei migranten, onder wie de schrijver
Konrad Heiden, met wie Sinzheimer al
lang bevriend is, en de psychiater Karl Landauer. Het inkomen van een deeltijd-hoogleraar is echter niet ruim en als na een paar
jaar het spaargeld op is en ook de Steinwayvleugel is verkocht, moet het gezin weg uit
het huis aan de Minervalaan. 12 Inmiddels
is Sinzheimer op 12 april 1937 zijn Duits
staatsburgerschap ontnomen en op 25 mei
1937 heeft de juridische faculteit van de
universiteit van Heidelberg ook zijn doctorstitel ingetrokken. Volgens dochter Ursula krijgt Sinzheimer in die tijd nog een
professoraat in de Verenigde Staten aangeboden, maar weigert hij dat omdat hij net
een beetje begint te wennen en niet nog
eens van voren af aan wil beginnen. Op het
nieuwe adres Rubensstraat 36 voegen zich
na de Kristallnacht in Duitsland in 1938 bij
hen de moeder van Paula, Karoline Selig uit
Würzburg en een neef uit Nürnberg. Tenminste twee kinderen zijn dan het huis uit:
Gertrud (geb. 1914) die is getrouwd met
Richard Mainzer, een assistent van Sinzheimer die tegelijk met hem in 1933 naar Amsterdam is gevlucht, en Hans Simon (geb.
1916) die bij een oom in Antwerpen in de
diamanthandel kan gaan werken.
Met de inval van de Duitsers in Nederland
in mei 1940 worden de Sinzheimers opnieuw bedreigde vluchtelingen. Zij doen
een poging per vissersboot naar Engeland
te ontkomen, maar dat mislukt. In augustus 1940 wordt Sinzheimer samen met zijn
schoonzoon Richard Mainzer gearresteerd
en overgebracht naar de gevangenis van
Kleef in Duitsland. 13 Paula doet daarop
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haar uiterste best bij de Duitse autoriteiten
om haar man weer vrij te krijgen, wat na
twee maanden inderdaad gebeurt. Richard
Mainzer wordt nog twee maanden vastgehouden en dan op transport naar Cuba gezet, waar hij de oorlog overleeft en later met
Gertrud en hun kinderen wordt herenigd.
Zoon Hans Simon wordt in Antwerpen
gearresteerd en in een interneringskamp
opgesloten; hij weet daaruit te ontsnappen
en op een gestolen fiets Zuid-Frankrijk te
bereiken, van waaruit hij verder via Spanje
en Portugal naar Lissabon gaat en daar kan
aanmonsteren op een boot naar de Verenigde Staten.
Er is weinig bekend over Sinzheimer en
zijn gezin gedurende de eerste jaren van
de bezetting. We weten dat hij zijn onderwijs clandestien voortzette: bij hem
thuis behandelden Am sterdamse en Leidse
studenten bij toerbeurt rechtsfilosofen. 14

Op 9 augustus 1942 worden in de Beethovenstraat en Rubensstraat honderden
Joden uit hun huizen gehaald en naar de
beruchte verzamelplaats in de Euterpestraat (nu Gerrit van der Veenstraat) overgebracht. Ook Hugo en Paula Sinzheimer
zijn daarbij. Daar gebeurt iets waarover
na de oorlog veel (morele) discussie is geweest. 15 De Joodsche Raad, die een intermediaire rol tracht te vervullen tussen Joodse
gemeenschap en de Bezetter, maakt bezwaar tegen integrale deportatie omdat die
het functioneren van de Raad en van het
joodse leven in Amsterdam zou ontwrichten. Daarop krijgt voorzitter prof David
Cohen, naar hij later verklaart, van SSHauptsturmführer Aus der Fünten twintig
briefjes waarop hij de namen mag noteren
van twintig personen die onontbeerlijk
zijn. 'Professor Sinzheimer met zijn vrouw
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bevonden zich onder de komenden. Ik zei
Aus der Fünten, wie hij was en vroeg hem,
deze beiden vrij te laten buiten de twintig.
Hij stemde toe.'16 Het was de derde keer
dat Sinzheimer gevangenschap en mogelijk
erger werd bespaard.
Na hun vrijlating duiken Sinzheimer en
zijn vrouw onder, aanvankelijk in de pastorie van Hoogkarspel, in de Kop van
Noord- Holland, bij Pieter en Gemma
Mentzel. Ook Sinzheimers thuiswonende
jongste dochter Ursula duikt op 6 augustus 1942 onder, in Overveen bij de ouders
van Floris Kooijman, een oud-student van
Sinzheimer die telkens een spilfunctie in
het onderduikbestaan van de Sinzheimers
lijkt te vervullen. Later voegen haar ouders
zich daar bij haar. Omdat de heer des huizes ernstig ziek is, moeten ze daar weer weg.
Sinzheimer en zijn vrouw zitten vervolgens
ondergedoken bij de familie Proper in
Haarlem, bij H. Oldewelt in Aerdenhout
en bij de familie Meltzer in Bloemendaal.
Dochter Ursula verhuisde eerst naar de familie Thomassen in Haarlem (Lambrecht
van Dalenlaan 52), een jong gezin met twee
kleine kinderen, en later naar Jan Frederik
en Took Herorna-Meilink in Dordrecht.
Welke netwerken gaan achter deze namen
van onderduikverstrekkers schuil? Drie, als
ik het goed zie. Een komt voort uit het onderwijs van Hugo Sinzheimer, een tweede
uit de sociaaldemocratische politieke instituties (SDAP, NVV en het Comité van
Waakzaamheid) die zich Sinzheimers zaak
aantrekken, en tenslotte zijn er connecties
die lopen via de School voor Maatschappelijk Werk (SMW). Pieter Mentzel (van
het eerste onderduikadres), Floris Kooijman (wiens ouders het tweede bieden) en
waarschijnlijk ook Miek Proper (later in

de reeks) zijn "oud-studenten van Sinzheimer. Gemma, de vrouw van Pieter Mentzel, studeerde aan de SMW, is actief in
de SDAP en oud-lid van het Comité van
Waakzaamheid. Took Meilink studeert ook
aan de SMW en krijgt daar les in het arbeidsrecht van Sal Mok, die werkt bij het
documentatiebureau van het NVV en ten
tijde van Sinzheimers benoeming voor de
SDAP in de gemeenteraad van Amsterdam
zit. Het was Sal Mok die Took Meilink, die
inmiddels ook bij het documentatiebureau
van het NVV werkte, koppelde aan Hugo
Sinzheimer toen deze een secretaresse nodig had om zijn boek over de rechtssociologie in het Nederlands te vertalen. Took
trouwde in 1936 met huisarcs Jan Frederik
Heroma; zij vestigden zich in Dordrecht
waar ze in een latere fase van de oorlog
Ursula opvingen. Over Sinzheimers relatie
tot de filosoof-onderwijzer H. Oldewelt,
die hen in Aerdenhout onderdak bood, is
weinig bekend. Oldewelt heeft in een brief
(1983) gemeld dat Sinzheimer tijdens zijn
onderduik af en toe onvoorzichtig handelde: hij stond rustig zijn pijp schoon te
maken op het voorbalkon van zijn onderduikadres terwijl in dezelfde straat twee
NSB-ers woonden.17
Mr. Marinus Moltzer was directeur van de
SMW De Sinzheimers zijn in de laatste
fase van de oorlog bij zijn gezin in Bloemendaal naar omstandigheden comfortabel gehuisvest, Hugo kan er werken aan
zijn boek Theorie der Gesetzgebung, Paula
aan haar studie grafologie. Dochter Ursula,
ondergedoken in Haarlem, kan hen af en
toe daar bezoeken. Dienstmeid Corry voorziet hen van voedsel en Clara Meltzer-van
Eelde gaat hen elke middag even opzoeken.
Het huis aan de Bispincklaan 58 is gehorig,

Portret van Sinzheimer

dus alle conversatie gaat fluisterend. Floris
Kooijman, de oud-student van Sinzheimer die een centrale rol speelt, brengt hun
voedselbonnen en brieven van hun kinderen en vrienden, die hij in de zoom van zijn
jas verbergt. In november 1944 moeten de
inwoners van dat deel van Bloemendaal,
in verband met de aanleg door de Duitsers
van de Atlantikwall, worden geëvacueerd.
De Moltzers, de Sinzheimers, dienstmeid
Corry en mevrouw De Graaff, oud-student
van Meltzer, vertrekken en vinden onderdak bij de ouders van Floris Kooijman in
Overveen, op het adres waar Ursula al zit
ondergedoken. Kort voor het einde van de
oorlog gaan ze allen weer terug naar het
huis in Bloemendaal. Op bevrijdingsdag
komt Ursula op blote voeten van Overveen
naar Bloemendaal en zegt haar ouders: 'je
kunt nu naar buiten', maar haar vader wil
er niet van horen. Dochter Ursula: 'Hij had
zijn hele leven geloofd in het goede in de
mens en gestreden voor een betere wereld,
maar toen we in mei 1945 eindelijk vrij
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waren en op straat feest vierden, kwam hij
niet meer uit zijn schuilplaats. Zelfs het bericht dat al zijn kinderen en kleinkinderen
als door een wonder de kampen hadden
overleefd, kon hem niet meer opbeuren.' 18

Oat de hongerwinter Sinzheimer lichamelijk had verzwakt, zal in die houding een rol
hebben gespeeld, maar zijn krachten waren
zeker niet gebroken - uit een lange brief
van eind augustus 1945 aan H. Fraenkel
blijkt dat hij vol plannen zit. 19 Hij bereidt
zich voor op de heropening van de universiteit die op 17 september staat gepland;
volgens dochter Ursula en De Gier, die
zich op haar mededeling baseert, zou hij
zelfs bij die gelegenheid zijn afscheidsrede
houden.ê" Als hij op 16 september 1945 in
de hem toegewezen tijdelijke woning aan
de Mauritslaan in Overveen voorover bukt
om zijn schoenveters te strikken, krijgt hij
een hersenbloeding en overlijdt. Hij ligt
begraven op de Openbare Begraafplaats
aan de Bergweg in Bloemendaal.
Toen Hugo Sinzheimer vluchteling werd,
was zijn reputatie al gevestigd. Oat maakt
dat hij, ondanks het feit dat zijn buitenlandse contacten niet uitgebreid waren,
toch voldoende krachten kon mobiliseren
om in Nederland asiel te vinden. Hij vond
direct steun bij een aantal geestverwanten,
sociaaldemocraten, die bovendien beroepshalve zijn wetenschappelijke werk kenden
(Van den Bergh en Mok) en erin slaagden
hem een beperkte institutionele basis te
bieden om zijn werk voort te zetten. Via
hen werd vervolgens een breder netwerk
gemobiliseerd dat, nadat in 1942 zijn reputatie hem en zijn vrouw zelfs voor deportatie door de bezetter had behoed, kon
zorgen voor een reeks van onderduikadressen. Zo kwamen ze de oorlog door, al was
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