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In september verscheen een nieuwe
editie (in stripvorm) van het boek
Animal Farm van George Orwell.
In dit boek streven de dieren een
egalitaire samenleving na, maar al
gauw blijkt: All animals are equal, but
some are more equal than others. Hoe
zit dat eigenlijk met talen?
Zijn die gelijkwaardig?
Equi-complexity hypothesis
Toen ik aan het eind van de zeventiger jaren taalwetenschap studeerde, leerde ik dat alle talen gelijkwaardig
zijn. Waar de ene taal een ingewikkeld naamvalsysteem
heeft en een doorzichtige woordvolgorde is dat bij een
andere taal precies andersom. Wat de complexiteit van
deze twee talen betreft zou je die twee verschijnselen
daarom tegen elkaar weg kunnen strepen, zo was de
gedachte. Dat idee werd verwoord in de equi-complexity hypothesis.

Scheuren en barsten
De laatste tijd ligt de hypothese echter onder vuur. Zo
stelt Östen Dahl dat talen die veel in contact zijn (geweest) met andere talen (bijvoorbeeld Engels) minder
complex zijn dan talen met minder contact (bijvoorbeeld IJslands). Aan het feit dat een bepaald onderdeel in de ene taal ingewikkelder is dan in een andere,
wordt niet getwijfeld. Zo is de morfologie van het Turks
vrij complex, maar daartegenover staat een relatief
eenvoudige fonologie. In het Chinees is dat precies
omgekeerd. Maar het antwoord op de vraag welke van
deze twee talen nu complexer is, is niet gemakkelijk te
geven, omdat daarvoor ook naar andere componenten
moet worden gekeken.

sche, morfologische en fonologische complexiteit. De
werkwijze daarbij is als volgt: neem een representatief
aantal talen en laat daar een aantal complexiteitsmaten
op los. Dankzij de digitalisering zijn er tegenwoordig
uitgebreide taalcorpora beschikbaar (zoals het Bijbelcorpus of het corpus Universal Dependencies) en bestaan er geautomatiseerde systemen waarmee de complexiteit van een taal snel en gemakkelijk kan worden
vastgesteld. Een voorbeeld van zo’n instrument is CohMetrix, dat meer dan 200 taalmaten bevat.

Complexiteit en leerbaarheid
Een dergelijke analyse levert lijstjes op van talen die
meer of minder complex zijn. Een voorbeeld: als top
vijf van morfologisch meest complexe talen kwam uit
de bus: Birmees, Egyptisch Arabisch, Russisch, Turks en
Georgisch. Het is echter de vraag wat zo’n lijstje zegt,
want complex hoeft niet per se moeilijk leerbaar te betekenen, net zo min als minder complex per definitie
makkelijk leerbaar is. Daarnaast moet rekening worden
gehouden met factoren als transparantie en – in het
geval van tweedetaalverwerving – de afstand tussen T1
en T2. Talen zijn gelijkwaardig in de zin dat in alle talen
alles kan worden uitgedrukt, maar wat complexiteit en
leerbaarheid betreft zou het – in Orwelliaanse termen –
best zo kunnen zijn dat sommige talen gelijker zijn dan
andere.
Folkert Kuiken
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Freiburg
Een poging daartoe vond in september plaats in Freiburg tijdens een workshop over het meten van complexiteit bij talen. Het ging daarbij vooral om syntacti-
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