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Frits Spits krijgt de Visser-Neerlandiaprijs op 
het Onze Taal-congres 

  

 

Zaterdag 7 oktober krijgt radiopresentator Zaterdag 7 oktober krijgt radiopresentator Zaterdag 7 oktober krijgt radiopresentator Zaterdag 7 oktober krijgt radiopresentator 

Frits Spits de VisserFrits Spits de VisserFrits Spits de VisserFrits Spits de Visser----NeerlandiaprijsNeerlandiaprijsNeerlandiaprijsNeerlandiaprijs    van het van het van het van het 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen----Nederlands Verbond uitgereikt. Dat Nederlands Verbond uitgereikt. Dat Nederlands Verbond uitgereikt. Dat Nederlands Verbond uitgereikt. Dat 

gebeurt tijdens het congres van Genootschap gebeurt tijdens het congres van Genootschap gebeurt tijdens het congres van Genootschap gebeurt tijdens het congres van Genootschap 

Onze Taal, dat als thema heeft: ‘Onze Taal, dat als thema heeft: ‘Onze Taal, dat als thema heeft: ‘Onze Taal, dat als thema heeft: ‘Met andere Met andere Met andere Met andere 

woorden’.woorden’.woorden’.woorden’. 

Frits Spits krijgt de Visser-Neerlandiaprijs voor persoonlijke verdienste als 

beloning voor zijn inzet voor de Nederlandse taal gedurende zijn hele 

carrière als radiomaker en presentator. Al in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw zette Spits in het populaire radioprogramma De 

Avondspits het grote luisterpubliek aan tot creatief taalgebruik via de 

‘poplimerick’. En in de jaren negentig introduceerde hij ‘Tweespraak’, 

waarin luisteraars in één uitgebalanceerde zin een dialoog weergeven. 

Taalcreativiteit voor duizenden. Met het enthousiasme dat hem eigen is, 

maakt én presenteert hij sinds 2013 De Taalstaat, hét radioprogramma op 

de Nederlandse radio waarin alle uithoeken van het Nederlands aan bod 

komen. Het programma, waarvan Spits dé organiserende en 

enthousiasmerende motor is, heeft in drie jaar een grote naam en status 

verworven in taalland. De Visser-Neerlandiaprijs, waaraan een bedrag is 

verbonden van 15.000 euro, wordt tijdens het middagprogramma 

uitgereikt. 

    

Onze TaalOnze TaalOnze TaalOnze Taal----congrescongrescongrescongres    

Het congres van Onze Taal heeft als thema ‘Met andere woorden’. Welke 

taal gebruik je wanneer? En wat is het effect van de woorden die je kiest?  

Meer dan 1400 taalliefhebbers zullen op deze taaldag lezingen en 

optredens meemaken van onder anderen wetenschapsjournalist    Ionica Ionica Ionica Ionica 

SmeetsSmeetsSmeetsSmeets, reclamemaker    Jaap ToorenaarJaap ToorenaarJaap ToorenaarJaap Toorenaar    en cabaretier    Ronald SnijdersRonald SnijdersRonald SnijdersRonald Snijders. Hans Hans Hans Hans 

BennisBennisBennisBennis, algemeen secretaris van de Taalunie, zal het startsein geven van de 

‘Week van het Nederlands’; zie    www.weekvanhetnederlands.org.     



H.K.H. Prinses LaurentienH.K.H. Prinses LaurentienH.K.H. Prinses LaurentienH.K.H. Prinses Laurentien, beschermvrouwe van Onze Taal, zal aanwezig 

zijn bij het middagprogramma en sluit het congres af met een toespraak. 

     

Het programma van het (inmiddels uitverkochte) congres is te vinden 

op    www.onzetaal.nl/congres2017.    

    

De hoofdsponsor van het congres is het Nederlandse ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder wordt financiële steun verleend 

door de Gravin van Bylandt Stichting. 

Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie    

    

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen----Nederlands VerbondNederlands VerbondNederlands VerbondNederlands Verbond    

Het Algemeen-Nederlands Verbond, dat het Visser-Neerlandiafonds beheert, 

wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied 

bevorderen. Grondlegger van het fonds is mr. H.L.A. Visser, die in de Tweede 

Wereldoorlog een groot deel van zijn vermogen aan het ANV naliet met de 

bedoeling deze gelden volgens zijn idealen te besteden. Hieruit zijn de Visser-

Neerlandiaprijzen voortgekomen, die het ANV sinds 1955 toekent.    

    

Onze TaalOnze TaalOnze TaalOnze Taal    

Het Genootschap Onze Taal is dé vereniging voor taalliefhebbers, niet alleen 

taalkundigen, maar iedereen die belangstelling heeft voor (onze) taal. Het 

genootschap heeft 28.000 leden, die het blad Onze Taal ontvangen. 

Onze Taal heeft een zeer goed bezochte website en veel volgers op Facebook, 

Twitter en LinkedIn. Verder verzorgt Onze Taal trainingen en publicaties over 

taal(advies), en wordt er één keer in de twee jaar een publiekscongres 

georganiseerd. H.K.H. Prinses Laurentien is beschermvrouwe van Onze Taal. 

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)    

Accreditatie-aanvragen tot uiterlijk donderdag 5 oktober 17.00 uur per e-mail 

bij paula@onzetaal.nl onder vermelding van naam, medium en functie. Bij 

grote belangstelling kan een beperkte toelatingsregeling gelden. Media 

worden uiterlijk vrijdag 6 oktober per e-mail geïnformeerd over hun 

accreditatie en het persprogramma.    

    

Meer informatie:Meer informatie:Meer informatie:Meer informatie:    

Genootschap Onze Taal 



 

Tel. 070 21 71 625    

paula@onzetaal.nl    

www.onzetaal.nl/congres2017        

    

Voor meer informatie over de Visser-Neerlandiaprijs van het ANV kunt u 

terecht bij het ANV in Den Haag (06 410 76 289). Zie www.anv.nl/visser-

neerlandiaprijzen.     
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