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Buma NL - Industry Award 2020 
   

Onderscheiding voor de persoon die zich lange tijd zeer verdienstelijk heeft 

ingezet voor het belang van de Nederlandstalige muziek 

   

Winnaar 2020: 

Frits Spits 
  

  

Talloze Nederlandse componisten, tekstschrijvers en artiesten hebben de afgelopen decennia 

kunnen rekenen op de steun en waardering van de nu 72-jarige radiomaker en presentator Frits 

Spits. Hij heeft de afgelopen ruim veertig jaar in uiteenlopende programma’s de ontroerende 

pracht van melodieën en de zeggingskracht van het Nederlandstalige lied bij een breed en 

geïnteresseerd publiek onder de aandacht gebracht. Door simpelweg steeds weer die volstrekt 

unieke, betoverend mooie, meeslepende Nederlandstalige liedjes te draaien die zich kenmerken 

door de tekstuele rijkdom en onverwoestbare melodieën. Van Lennaert Nijgh tot Frank Boeijen, 

van Liesbeth List tot De Jeugd van Tegenwoordig, van Guus Meeuwis tot Maaike Ouboter en van 

Wende Sneijders tot Diggy Dex. 

 

Doordat zijn programma’s zich altijd wisten te onderscheiden door een volstrekt originele aanpak 

en opzet, waarin Frits Spits zelf excelleerde als de uitermate welbespraakte vakman, wist de 

radiomaker altijd een grote groep mensen uit verschillende leeftijdscategorieën en uit alle lagen 

van de bevolking te bereiken. Zijn stem, zijn stijl, de samenstelling van het programma en zeker 

ook zijn muziekkeuze vormden tezamen voor veel luisteraars het ideale muziekkompas. Niet voor 

niets werd hij in 2019 al door een vakjury van de VARA-gids uitgeroepen tot ‘Belangrijkste 

Radiomaker Van De Eeuw’. Collega’s noemen hem dan ook vaak een radiokunstenaar. 

 

https://bumacultuur.us14.list-manage.com/track/click?u=57ac3eb9ac7d21e5e09d509d7&id=b4f9333858&e=46085a5431


De Avondspits, dat in 1978 startte, maakte van Frits Spits een nationale bekendheid. Nadat hij 

tien jaar voor de NOS dit programma had gemaakt, stapte hij over naar TV voor het programma 

Nieuwsspits. In 1990 keerde hij terug op Radio 3 met opnieuw de Avondspits om vanaf 1995 het 

dagelijkse programma Tijd Voor Twee bij de KRO op Radio 2 te presenteren. 

Het mag geen verbazing wekken dat Spits, opgeleid als docent Nederlands, de Nederlandse taal 

altijd een belangrijk onderdeel van zijn programmaformules heeft laten zijn. Het best wordt dat 

geïllustreerd door zijn huidige en veelbeluisterde radioprogramma De Taalstaat, dat elke 

zaterdag op Radio 1 te horen is. Illustratief is tevens de Visser-Neerlandiaprijs, die Spits kreeg 

tijdens het congres van Onze Taal in 2017 vanwege de inzet voor de taal. 

 

Frits Spits schreef ook verschillende boeken, zoals ‘Zestig Strepen’, over de liedjes die bepalend 

zijn geweest voor zijn eigen muzikale voorkeuren. In zijn boek ‘De Standaards van Spits’ gaat de 

radiomaker in op zijn persoonlijke selectie van de negentig mooiste Nederlandstalige liedjes. In 

2017 kreeg het boek een vervolg, De Standaards van Spits II, met nog eens 81 door Spits 

beschreven nummers. 

 

In alles wat de radiomaker heeft gedaan, is de Nederlandse taal en dus ook het Nederlandstalige 

lied, steeds weer het terugkerend ankerpunt. Daarmee heeft Frits Spits op volstrekt unieke en 

vakkundige wijze de Nederlandse muziekindustrie in het algemeen en een groot aantal 

componisten, tekstschrijvers en muzikanten in het bijzonder, een zeer grote dienst bewezen. Als 

pleitbezorger voor de kracht en pracht van de eigen taal in de muziek is hij als radiomaker 

cruciaal geweest voor de carrières van zowel de componisten en tekstschrijvers als ook 

uitvoerende muzikanten. Niet voor niets deelt Frits Spits ook altijd de namen van de componisten 

en tekstschrijvers met zijn luisteraars. Zij zijn immers de makers van al dat moois. 

 

Voor alles wat Frits Spits in zijn nu ruim 40-jarige radiocarrière voor de Nederlandstalige 

muziek heeft betekend, ontvangt hij van Buma NL de Industry Award 2020. 

 

Over Buma NL 

Buma NL is dé conferentie en hét festival voor de Nederlandstalige muziek. Een jaarlijks 

terugkerend evenement dat wordt gekarakteriseerd door interactieve panels, discussies, 

masterclasses, showcases en de Buma NL awardshow. Het is het professioneel middelpunt voor 

iedereen die werkt voor en met het Nederlandstalige repertoire. Buma NL is een gezamenlijk 

initiatief van Buma Cultuur en Buma/Stemra en wordt mede mogelijk gemaakt door Sena 

Performers. Normaal gesproken vindt Buma NL plaats in TivoliVredenburg. Maar als gevolg van 

de Coronamaatregelen vinden de verschillende programmaonderdelen van Buma NL 2020 vanaf 

maandag 5 oktober online hun weg naar de muziekprofessional. 

 



 

www.buma.nl 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Tim Boersma, BFCC, 

via tel.: +31 35 622 94 83 of mail: tim.boersma@bfcc.nl  
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