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Woordd vooraf 

Ruimm tien jaar heb ik onafgebroken - naast mijn werk als leraar - aan de bio-
grafiee van Paul de Groot gewerkt. Op velen heb ik in die jaren een beroep 
moetenn doen. Mensen die mij om welke reden ook konden inlichten, heb ik 
mijnn vragen voorgehouden en ze hebben mij in gesprekken, in brieven, soms 
ookk telefonisch de informatie verstrekt zonder welke dit boek niet voltooid 
hadd kunnen worden. Ik ben hun daar zeer erkentelijk voor. Het zijn meer dan 
dertigg personen, en het is daarom onmogelijk hen allen op deze plaats per-
soonlijkk te bedanken; onder 'bronnen' vindt u hun namen. Maar ik wil hier-
opp twee uitzonderingen maken: Anita van Ommeren, dochter van De Groots 
vertrouwelingee Annie Averink en Huib Zegeling, zijn stiefzoon. Met beiden 
hebb ik vele keren uitvoerig en openhartig gesproken en ze gaven me zonder 
beperkingg toestemming brieven en andere documenten in te zien en uit on-
gepubliceerdd materiaal te citeren. Hun medewerking en betrokkenheid waren 
voorr mij van wezenlijk belang. 

Ookk al verkoos ik soms lange tijd de eenzaamheid, ik kon niet buiten de 
aanmoedigingg en hulp van anderen. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar 
prof.. dr. J.C.H. Blom, die als mijn promotor optrad, even stimulerend en ge-
duldigg als erudiet, en naar prof. dr. G. Harmsen, de geschiedschrijver van de 
Nederlandsee arbeidersbeweging, die ik als mijn leermeester ben gaan be-
schouwen.. Beiden hebben gedaan wat ze konden om de biografie mogelijk te 
maken.. Van hun kennis en inzicht heb ik schaamteloos geprofiteerd. 

Mijnn vriend Hans Boot heeft me zonder mij ooit onder druk te zetten aan-
gemoedigdd vol te houden, ook in de perioden dat ik het vertrouwen in de goe-
dee afloop kwijt was. Toen het manuscript gereed kwam, heeft hij het van 
waardevollee kanttekeningen voorzien. Naast bovengenoemden waren ook an-
derenn bereid hun kritische commentaar te geven. Ik dank dr. J.G. Kircz, dr. 
H.Q.. Röling en dr. T.R Vanheste voor hun zinvolle suggesties die in bijna alle 
gevallenn tot verbeteringen leidden. 

Hett schrijven van een biografie kost veel tijd en geld. Als de biograaf daar 
niett in overvloed over beschikt, is hij van anderen afhankelijk. Ik ben de Ne-
derlandsee organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek erkentelijk voor de 
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beurss die mij in de laatste fase van het onderzoek ter beschikking werd ge-
steld.. Zo kon ik in mijn onderwijstaken aan de Hogeschool Haarlem een half-
jaarr vervangen worden. Ik waardeer de ruimhartigheid waarmee mijn werk-
geverr en mijn collega's dit mede mogelijk maakten. 

Vann de beheerders van archieven en instellingen ondervond ik steeds alle on-
dersteuningg bij mijn onderzoek. Het waren uiteenlopende vormen van hulp 
vann voor mij vaak anonieme medewerkers. Zonder anderen tekort te willen 
doenn stel ik het op prijs speciaal de medewerkers van het Internationaal In-
stituutt voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam te bedanken. 

Ikk draag dit boek op aan Marie-Louise Sanders, aan Klaas en Anna. Al was 
ikk vaak afwezig en onzichtbaar, in hun kring voelde ik me altijd thuis. 
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