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Mark Dingemanse (Radboud Universiteit Nijmegen) - The Meaning and Use of Ideophones 

in Siwu, (co-) promotores: Levinson, Senft en Ameka. 

In dit proefschrift staat een verschijnsel centraal dat tot nu toe nauwelijks uit de marge van de 

taalkunde wist te komen, namelijk ideofonen. De auteur richt zich daarbij op een taal die 

amper is beschreven, het Siwu, en gebruikt een variëteit aan nieuwe methodes. Met zoveel 

nieuws zou een proefschrift makkelijk kunnen ontsporen, maar het tegendeel is het geval. De 

kracht van de buitengewoon grondige beschrijving ontstaat mede doordat de auteur optimaal 

gebruik weet te maken van de inbreng van de Siwu-sprekers zelf. Een bijzonder boek dus, 

niet in het minst omdat het zeer goed is geschreven en toegankelijk is in een mate die bij 

taalkundige dissertaties zelden wordt vertoond. Het oordeel van de jury is unaniem. De 

scores op de factoren reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit en helderheid 

verslaglegging leiden ertoe dat de AVT-Anela-dissertatieprijs van 2012 gaat naar Mark 

Dingemanse. 

This thesis is about a phenomenon that so far has rarely escaped the margins of linguistics: 

ideophones. The author focuses on a language that has not been described in detail, Siwu, 

and uses a variety of new methods. So many novelties could easily derail a dissertation, but 

the opposite is the case. The power of the extraordinarily thorough description is due in part 

to the fact that the author optimally uses the input from the Siwu speakers themselves. This is 

a truly special book, not least because it is very well-written and accessible to a degree that is 

a rarity for dissertations in linguistics. The jury is unanimous in their judgement. The scores 

in the domain of reach, methodology, craftsmanship, originality, and clarity of reporting 

together lead us to award the AVT Anéla Dissertation Prize 2012 to Mark Dingemanse. 

 


