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In dit proefschrift wordt de verwerving van het Spaans als erftaal in Nederland onderzocht vanuit een 
taalkundig perspectief. De belangrijkste vraag die wordt gesteld is welke elementen van taal het meest 
kwetsbaar zijn in situaties van taalcontact, en waarom juist deze onderdelen. De relatieve kwetsbaarheid van 
interne en externe interfaces wordt getest op een unieke manier, namelijk door verschillende interfaces met 
elkaar te vergelijken binnen één constructie, waardoor zoveel mogelijk andere variabelen constant kunnen 
worden gehouden. Erftaalsprekers werden getest op hun kennis van modus en de positie van het subject in het 
Spaans, door middel van evaluatietaken en geëliciteerde productietaken. De resultaten laten zien dat het 
domein van de syntaxis het minst kwetsbaar is, en de externe interface tussen syntax en discourse-pragmatiek 
het meest kwetsbaar, hetgeen aansluit bij de voorspellingen van de Interface Hypothese.  
Het proefschrift biedt tevens een belangrijke bijdrage aan de literatuur over dit onderwerp omdat het een 
populatie betreft die tot nog toe relatief weinig is onderzocht: erftaalsprekers van het Spaans in Nederland. Het 
laat zien dat de specifieke sociolinguïstische kenmerken van het land, evenals de talige kenmerken van de 
meerderheidstaal die er gesproken wordt, belangrijke invloed kunnen hebben op de erftaal. Ook andere 
variabelen, zoals de specifieke taak die wordt gebruikt, het soort kennis dat daarmee getest wordt (impliciet vs. 
expliciet), de hoeveelheid blootstelling aan de taal in de jeugd, de leeftijd waarop men getest wordt (als kind 
vs. als volwassene) en de leeftijd waarop men begonnen is de taal te leren (erftaalsprekers vs. 
tweedetaalsprekers) blijken effect te hebben op de mate en het soort kwetsbaarheid. Het proefschrift toont 
dus aan dat erftaalverwerving een zeer complex fenomeen is, waarin verschillende factoren, zowel inherent 
aan de erftaal als daarbuiten, met elkaar interageren.  
 
 

 
 
 


