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Avond asperge-diplomatie
Het was gezellig, rumoerig en hartelijk. Tijdens het jaarlijkse aspergediner
hing in het Haagse Nieuwspoort de Bourgondische sfeer van een Limburgs
familiefeest. Maar er was meer aan de hand. De zuidelijkste provincie
kwam haar belangen eens goed behartigen bij de politici aan tafel.

Verenigd rond het witte goud v.l.n.r. aspergekoningin en voormalig asperge-keurmeester Angela
Habraken, zakenman Wiel Aerts, staatssecretaris Mona Keijzer, asperge-ambassadeur Pieter Smits en
liefhebber Karel van der Randen. FOTO’S JOS VAN LEEUWEN

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) werd ingehuldigd als chevalier in
de Confrérie d’Asperges Limbourgondië. ,,Asperges, tradities en mijn man komen hier
samen”, zei de staatssecretaris geamuseerd. ,,Mijn man is namelijk uroloog”. Hij was
thuis bij de kinderen terwijl zij sprak over zwavel- en methaanverbindingen, zonder
verder te benoemen waarop ze doelde: de geur die de groente veroorzaakt ná het eten.
Het tekende de toon van de avond waarop Pieter Smits, de asperge-grootmeester van
restaurant De Hamert in het Noord-Limburgse Wellerlooi, de zaal vroeg: ,,Wat is de
overeenkomst tussen een aspergeveld en een batterij?” Het bleef even stil. ,,Op allebei
zitten polen”, zei hij en het duurde even voordat het kwartje viel. Eerste Kamerlid Joop
Atsma schoot meteen in de lach en concludeerde te midden van meerdere Tweede
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Kamerleden en twee staatssecretarissen: ,,Zo zie je maar dat de Eerste Kamer meer
gewend is om na te denken!” Smits voegde eraan toe: ,,Tegenwoordig werken op de
velden vooral Roemenen en Bulgaren.”
Media-lobbyist Matthijs Spits, organisator van de avond, was met zijn hoofd elders. Hij
sprak zich helder uit over NPO-baas Shula Rijxman, die op Radio 1 zei ’dat de publieke
omroep er moet zijn om te vertellen wat er in de wereld gebeurt.’ ,,Dat is toch te gek
voor woorden?” riep Spits over tafel. ,,De Haarlemsche Courant, nu opgenomen in het
Haarlams Dagblad, is bijna 400 jaar geleden opgericht! De Telegraaf bestaat al 125 jaar!
En hoe oud is de NOS? Alsof alleen zij de democratie bewaken!”
Theo Bovens, gouverneur van Limburg, rook boven het mooie aspergemenu zijn kans:
,,Ik zal nog wat serieuze woorden tot u richten”, sprak hij grijnzend achter de
microfoon, ,,anders kunt u dit diner niet aftrekken onder studiekosten.” Toen iedereen
was uitgelachen spiegelde hij voor dat Limburg €1,1 miljard kan bijdragen aan het
Bruto Nationaal Product, als de overheid €172 mln. bijdraagt. Hij besprak het dezelfde
middag met premier Mark Rutte. ,,Regio’s kunnen de voorstellen vanaf vandaag
indienen. Er is €500 mln. beschikbaar. Limburg is er als eerste bij”, zei staatssecretaris
Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), afkomstig uit het Limburgse Horst. ,,Hij is in
een aspergebed geboren!”, lachte Pieter Smits.
Bovens, geboren in Maastricht, besloot zijn asperge-diplomatie met een nieuwe versie
van het scheppingsverhaal. ,,Op de achtste dag, die de officiële Bijbel nooit heeft
gehaald, deelde God de talen uit. Engels voor de Britten, Chinees voor de Chinezen, enz.
Toen hij klaar was, werd hij op de schouder getikt. Hij keek om en zag een Limburger
staan. ,,U bent ons vergeten”, zei de man, waarop God reageerde: ,,Spriks diech mer wie
iech!" (Spreek jij maar zoals ik.)
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