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De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Heineken Young
Scientists Award 2020 in het domein Humanities toegekend aan Mark Dingemanse (1983),
taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dingemanse krijgt de prijs voor
zijn onderzoek naar waarom talen zijn zoals ze zijn en hoe taalgebruik ons mens maakt.
De Heineken Young Scientists Awards zijn belangrijke aanmoedigingsprijzen voor jonge
onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee
een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers. De prijs omvat een geldbedrag
van 10.000 euro en een kunstwerk.
Het werk van Mark Dingemanse geniet internationale erkenning. De jury roemt zijn
onconventionele vraagstellingen aan de ‘randen’ van de taalwetenschap, zijn toewijding
aan open science, waarbij hij data en analysemethoden vrij ter beschikking stelt aan andere
onderzoekers, en zijn inspanningen op het gebied van wetenschapscommunicatie voor een
breed publiek. Zo organiseerde hij diverse publieksevenementen over taalwetenschap en
is hij mede-oprichter van Stemmen van Afrika, een website over de talenrijkdom van Afrika.

Onderzoek naar taal
Het onderzoek van Dingemanse draait om grote vragen: Wat doen we met taal? Wat doet taal
met ons? Waarom zijn talen zoals ze zijn? Zijn werk neigt naar onderwerpen die tot nu toe aan
de aandacht van de taalkunde ontsnapt zijn en leidt daardoor regelmatig tot vernieuwende
inzichten. Zo onderzoekt hij de ongeschreven regels van taal. Daarvoor bestudeert hij woordjes
en signalen die iedereen elke minuut gebruikt zonder erbij na te denken, zoals ‘m-hm’, ‘hè?, ‘oh!’.
Die kleine woordjes zijn misschien wel de sleutel tot ons taalvermogen en ons sociale leven:
zonder dat soort snelle metacommunicatie zouden onze gesprekken constant vastlopen.
Dingemanse probeert te achterhalen waar zulke woordjes vandaan komen en wat hun invloed
is op de structuur van taal.
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Het onderzoek van de taalwetenschapper is in eerste plaats fundamenteel, en tegelijk relevant
voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. We praten steeds meer met apparaten, denk
maar aan Siri of Google Home. Om dat soepel te laten verlopen, moeten we meer weten van
de structuur van gesprekken, en dan liefst de universele structuur, niet beperkt tot een paar
Europese talen. Het onderzoek van Dingemanse kan daaraan bijdragen.
Ander onderzoek van Dingemanse focust op iconiciteit: hoe woorden en gebaren betekenis
kunnen uitbeelden. Zijn werk op dit vlak laat zien waarom sommige woorden makkelijker te
leren zijn dan andere en hoe het werkt om ‘in geuren en kleuren’ te vertellen. Een verwante
onderzoekslijn richt zich op synesthesie, ofwel hoe zintuigen met elkaar verweven zijn. In het
Groot Nationaal Onderzoek naar Taal en Zintuigen ontdekten hij en zijn collega’s bijvoorbeeld
dat bijna iedereen, synestheet of niet, op dezelfde manier klinkers met kleuren verbindt
(zo is ‘aa’ bijna altijd rood en is ‘ie’ lichter dan ‘oe’). Dat soort associaties laat zien hoe we klanken
verwerken in ons brein.

Over de laureaat
Mark Dingemanse studeerde Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit Leiden. Voor zijn
promotieonderzoek deed hij onderzoek in Ghana waarop hij in 2011 cum laude promoveerde
aan de Radboud Universiteit. Dat werk werd bekroond met de AVT/Anéla Dissertatieprijs en een
Otto Hahn medaille en droeg bij aan een fundamentele wending in onderzoek naar de relatie
tussen vorm en betekenis in taal.
Na zijn promotieonderzoek werkte hij aan het Max Planck Institute for Psycholinguistics in
Nijmegen, waar hij een serie van interdisciplinaire onderzoeksprojecten leidde. Sinds 2018 is
hij universitair hoofddocent en leidt hij een eigen onderzoeksgroep bij de afdeling Taal en
Communicatie van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij ‘affiliate research fellow’ aan het
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen.
Hij ontving onder meer VENI en VIDI beurzen van NWO en belandde in 2017 in de top 25 van
‘New Scientist Wetenschapstalent’. In 2015 kreeg Dingemanse met twee collega’s de Ig
Nobelprijs voor de onverwachte ontdekking van het woordje ‘hè?’ als universeel woord.
De Ig Nobelprijs wordt uitgereikt aan ‘science that makes you laugh, then think’. Het onderzoek
kreeg eerder wereldwijde media-aandacht.

Heineken Young Scientists Awards
Mark Dingemanse is een van de vier onderzoekers die dit jaar een Heineken Young Scientists
Award ontvangt. De winnaars worden geselecteerd uit vier wetenschapsdomeinen: Medical/
Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De jury bestaat
uit KNAW- leden en leden of alumni van De Jonge Akademie en stond dit jaar onder leiding
van Carl Figdor, KNAW-lid en hoogleraar immunologie Radboud Universiteit Nijmegen. De
prijs omvat een geldbedrag van 10.000 euro, gefinancierd door de Stichting Alfred Heineken
Fondsen, en een kunstwerk.
De Heineken Young Scientists Awards maken deel uit van de tweejaarlijkse Heinekenprijzen
voor Wetenschap en Kunst, in totaal tien prijzen. De laureaten van de Heinekenprijzen
ontvangen hun prijs op donderdag 1 oktober 2020.
EINDE BERICHT
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Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie met betrekking tot de Heineken Young Scientists Awards
contact op met:
Steff van Dorp — Communicatiebureau De Wolven
E: steff@dewolven.com
M: 06 - 22 10 60 86
T: 020 - 620 33 54
Voor beeldmateriaal, klik hier.

Over de Heinekenprijzen
De Heinekenprijzen zijn in de afgelopen vijf decennia uitgegroeid tot een internationaal gere
nommeerde onderscheiding. Het zijn de meest prestigieuze prijzen voor kunst en wetenschap
van Nederland. Elke twee jaar worden vijf internationaal gerenommeerde onderzoekers en
één kunstenaar die in Nederland woont en werkt, geëerd. Het zijn allen laureaten die met hun
werk nieuwe perspectieven bieden, onverwachte doorbraken realiseren en nieuwe wegen voor
anderen openen. Sinds 2010 wordt ook de toekomstige generatie aangemoedigd. Vier veel
belovende jonge onderzoekers, werkzaam bij Nederlandse onderzoeksinstellingen, ontvangen
de Heineken Young Scientists Awards.
De laureaten worden geselecteerd door jury’s die zijn samengesteld uit leden van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), De Jonge Akademie en internationale
experts. De wetenschappelijke Heinekenprijzen bedragen elk 200.000 dollar. De kunstenaar
ontvangt 100.000 euro, waarvan de helft bestemd is voor een publicatie en/of tentoonstelling.
De aanmoedigingsprijzen voor jonge wetenschappers bedragen elk 10.000 euro.
De Heinekenprijs is in 1964 in het leven geroepen door Alfred H. Heineken (1923-2002), als
eerbetoon aan zijn vader Dr. Henry P. Heineken (1886-1971). Dat jaar werd de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica voor het eerst uitgereikt. Aan deze prijs werden vervolgens
nog vijf Heinekenprijzen toegevoegd: de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst (1988), de
Geneeskunde (1989), de Milieuwetenschappen (1990) en de Historische Wetenschap (1990) en
de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen (2006).
De dochter van Alfred Heineken, Charlene L. de Carvalho-Heineken (1954), zet deze traditie
voort als voorzitter van de Stichting Alfred Heineken Fondsen en de Dr. A.H. Heineken Stichting
voor de Kunst, die de prijzen financieren.
Voor meer informatie: www.heinekenprizes.org en via Instagram @heinekenprizes.
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