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Voorwoord

Graag had ik in dit voorwoord verteld hoe ik er toch toe gekomen ben zo’n fraai boek te
schrijven over het leven en het werk van Bob Dylan. Eindelijk kon ’s mans werk echt
begrepen worden, dankzij een schier eindeloze reeks van tekstvergelijkingen, spitsvondige
interpretaties en een grote kennis van het leven van dezesong and dance man, een inzicht
waartoe de auteur onder meer kon komen nadat De Dichter hem in vele gesprekken
deelgenoot had gemaakt van zijn diepstgevoelde bedoelingen. Ook moest een afmattende
reeks concerten bijgewoond worden, maar als het erom gaat de wetenschap te dienen, is geen
inspanning te veel gevraagd. Uiteraard.

Maar dit boek gaat niet over Bob Dylan. Het gaat over interne communicatie. De ’schier
eindeloze reeks tekstvergelijkingen’ heeft in werkelijkheid betrekking op een negental teksten
over onderwerpen als het functiewaarderingssysteem, helingbestrijding en preventief
onderhoud. De interpretaties van deze teksten konden vastgesteld worden doordat bij een
drietal organisaties het management en de andere medewerkers zo vriendelijk waren hun
medewerking aan het onderzoek te verlenen. Of in dit boek grote vakkennis tentoon wordt
gespreid? Het oordeel daarover laat ik graag aan de lezer.

Veel gesprekken zijn er wel gevoerd. In de eerste plaats met de promotor, prof. dr. A.J.M.
van der Geest, hoogleraar Taalbeheersing met betrekking tot het Nederlands aan de RUG.
Hoewel het onderwerp van dit proefschrift niet direct aansluit bij zijn eigen onderzoek (dat
voornamelijk gericht is op de verwerving van taalvaardigheid), heeft hij mij vanaf het begin
van mijn docentschap bij de Vakgroep Taal en Communicatie (voorheen Vakgroep Taalbe-
heersing) gestimuleerd tot het opzetten en uitvoeren van dissertatie-onderzoek met betrekking
tot het thema interne communicatie. Ton was een geïnteresseerde, terzake kundige en uiterst
joviale gesprekspartner, en, aan het einde van de rit, een goede begeleider bij het schrijven
van het proefschrift. Hij heeft de verschillende versies van de tekst uiterst nauwgezet
becommentarieerde en zag er zelfs niet tegenop de door een statistisch programma
uitgevoerde berekeningen met de hand na te rekenen. Ik ben Ton zeer dankbaar voor zijn
begeleiding.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. A.J. van Essen, prof. dr. G.R. Eyzenga en prof.
dr. P.J. Schellens bedank ik voor hun beoordeling van het manuscript.

Het onderzoek dat aan deze dissertatie ten grondslag ligt is uitgevoerd in samenwerking met
mijn goede vriend Cees Reezigt. Cees schrijft in het voorwoord van zijn proefschrift dat wij
elkaar voor het eerst ontmoet hebben in 1973, gezien zijn goede geheugen (ook) wat betreft
data moet dit juist zijn. Onze wegen hebben zich sinds de middelbare school niet meer ge-
scheiden. De samenwerking tijdens het onderzoek naar de interne communicatie verliep uiterst
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plezierig, ondanks zijn eigen (waaronder ook proefschriftuurlijke) beslommeringen was hij
steeds bereid tot hulp, of het nu ging om inhoudelijke besprekingen van het onderzoek, het
uitvoeren van berekeningen of het ’druk-klaar’ maken van het boek. Ik kan hier nimmer
verwoorden hoezeer ik zijn steun, ook buiten het werk, waardeer.

Vriend en collega Marcel Bax heeft mij, tijdens colleges die ik gedurende mijn studie volgde,
ingeleid in het vak taalbeheersing. Zijn kritische, soms ironische maar ook altijd vriendelijke
houding waar het de meer ’moderne’ en toegepaste vormen van taalbeheersingsonderzoek
betreft, alsmede de vele stimulerende gesprekken – niet zelden begeleid door een smakelijke
maaltijd en een goed glas wijn – zijn van grote waarde geweest bij het opzetten en afronden
van dit werk.

Ook de overige collega’s van voorheen de Vakgroep Taalbeheersing, thans de Vakgroep Taal
en Communicatie, wil ik hartelijk danken voor hun belangstelling voor mijn werkzaamheden.
Met name wil ik noemen Jan Berenst, Titus Ensink, Arrie van Berkel en, meer recent, Ali
Oussaïd, Harrie Mazeland, Christoph Sauer, Jacqueline van Kruiningen, Esther Haag, Cato
van der Vlugt en Anke van Haastrecht.

Klaas Blok verdient bijzondere vermelding voor zijn jarenlange belangstelling voor de
vorderingen van het onderzoek en de snelle en uiterst nauwgezette wijze waarop hij het
manuscript heeft gecorrigeerd. Zonder zijn inspanningen wasten slotte altijd tenslotte
gebleven en zou geen enkel gedachtenstreepje de correcte lengte van een halve kastlijn
gekregen hebben.
Mariska Aikema heeft vervolgens de bibliografische verwijzingen gecontroleerd en fouten die
nog in de tekst stonden (soms als gevolg van eerdere ’verbeteringen’) gecorrigeerd.

Hoewel veel studenten – wellicht zonder het te weten – een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan het onderzoek, wil ik een aantal van hen in het bijzonder noemen. Patricia Kok,
Marja Visser en Carolien Gehrels hebben met hun scripties een waardevolle bijdrage geleverd
aan mijn onderzoek; hetzelfde geldt, op een later moment, voor Lilian Scholing. De Engelse
samenvatting is van de hand van Willem van Dongen en gecontroleerd door Igo Verlinde. Ik
wil hen daarvoor dank zeggen.

Bijzondere dank geldt mijn moeder; mijn vader kon de promotie helaas niet meer meemaken.
Mijn ouders hebben mij altijd gesteund en hadden steeds volledig vertrouwen in de goede
afloop van het dissertatie-onderzoek.
Ten slotte wil ik vrienden en familie bedanken voor hun niet aflatende steun en medeleven.

Groningen, september 1996

Wim Vuijk


