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Hetproces 

Mevrouw Rážová heeft weloverwogen aan haar scriptie gewerkt. Ze legde daarbij ook een grote 
mate van zelfstandigheid aan de dag waarvan de keerzijde weleens een zekere eigenzinnigheid 
kon zijn. Dit op zijn beurt neemt niets weg van de goede comrnunicatie tussen haar en de 
begeleider. 

Het resultaat 

De scriptie ziet er goed en verzorgd uit en bevat een grote hoeveelheid interessante informatie 
die steeds zorgvuldig wordt beschreven. Ook is het onderzoek op een zorgvuldige manier 
uitgevoerd. De conclusies hadden echter misschien nog wat bondiger geformuleerd kunnen 
worden. Bij de http-verwijzingen is het niet duidelijk van wie ofwaarvan de informatie 
afkomstig is. (En waar komt op blz. 16 de informatie over het onderzoek van Kraaykamp 
vandaan?) 
De literatuurbasis maakt een wat smalle indruk: er zijn nog \Vel meer belangrijke boeken en 
artikelen over het Limburgs en over dialectverlies in Limburg geschreven dan in de tekst 
worden genoemd. Verder volgt de scribente tamelijk sterk de besproken literatuur (speciaal 
Hagen, Dialect en School, en van Bree, syllabus); er is nog te weinig sprake van een eigen 
verhaal (uiteraard met literatuurverwijzingen). 
Hier komt bij dat de verhouding tussen de hoofdstukken 3 t/m 5 en hoofdstuk 6 problematisch 
is. Eerstgenoemde hoofdstukken beslaan ongeveer de helft van de scriptie; in de andere helft 
wordt het eigenlijke onderzoek beschreven. In de voorbereidende hoofdstukken had scribente 
duidelijker naar het onderzoek moeten toe werken; ze zouden daarmee ook beknopter zijn 
geworden. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen hoofdstuk 5, over het Limburgs zelf, en het 
onderzoek? Van de kenmerken van het Limburgs wordt in het onderzoek geen gebruik gemaakt. 
Hiertegen kan opgemerkt worden dat het de bedoeling van de scribente was in feite twee 
onderwerpen te behandelen: de nederlandse dialecten in het algemeen en het gebruik van het 
Limburgs. Maar dan is de kritische opmerking op haar plaats dat de scriptie een heterogeen 
karakter heeft en wat betreft éénpuntigheid te kort schiet. 

Aftluiting 

Al met al ZOll ik deze scriptie als "ruim voldoende" willen karakteriseren (volgens het 
nederlandse cijfersysteem: een zeven). 
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