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Zonder goedkeuring eet koning Fahd geen hap
In het Saoedi-Arabische koningshuis wordt niks gegeten of

gedronken als Hub Hoenen uit Bingelrade er niet zijn zegen over
heeft uitgesproken. De 51-jarige chemisch ingenieur is ‘voorproever’

van koning Fahd en zijn omvangrijke familie. 

BINGELRADE/RYAAD
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Om meteen maar een mogelijk
misverstand uit de weg te rui-
men: Hub Hoenen uit Bingelra-
de is niet levensmoe. Hij proeft
zelf niks, maar controleert
voedsel en medicijnen voor de
koning van Saoedi-Arabië en
zijn familie in het laboratorium
van het King Faisal Specialist
Hospital & Research Centre in
de hoofdstad Ryaad. In tegen-
stelling tot zijn voorgangers uit
lang vervlogen tijden loopt hij
dus weinig risico tijdens de uit-
oefening van zijn vak het loodje
te leggen. 

De eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat die kans ook klein zou
zijn als de Limburger het voor-
proeven wel letterlijk zou ne-

men. Alle tests ten spijt is hij is
tot nu toe nog nooit op maar
een spoortje van vergif gestuit.
„Maar Arabieren zijn nu een-
maal ontzettend wantrouwig,
ze lijden aan aangeboren ach-
terdocht”, zegt Hoenen, die drie
jaar geleden de uitdaging aan-
vaardde om in Ryaad een toxi-
cologisch lab op te zetten.
Hij begon er als een soort ver-
edeld zuivelcontroleur. De ko-
ninklijke familie houdt er gi-
gantische stallen met Friese
zwartbont koeien op na, die
strenger worden bewaakt dan
menig regeringsgebouw. Toch

is de angst dat de een of andere
onverlaat knoeit met de melk,
boter kaas, yoghurt of room zo
diep geworteld dat Hoenen da-
gelijks moest nagaan of er geen
gif in zat. „Ze zijn vooral be-
ducht voor arsenicum en cyani-
de, het is bijna ziekelijk.” Hoe-
wel hij de stokoude monarch
Fahd en de zijnen telkens ge-
rust kon stellen, breidde zijn ta-
kenpakket zich alleen maar uit.
Zo boog hij zich in zijn laborato-
rium ook over voor koninklijke
monden bestemde kip, vis,
groenten, fruit en chocolade.
Maar daar kon Hoenen even-

eens steevast het etiket ‘ge-
schikt voor consumptie’ op
plakken.
Dat ging op den duur vervelen
en daarom laat hij de keuringen
ten behoeve van de koninklijke
familie inmiddels aan anderen
over. Momenteel is zijn belang-
rijkste taak het tegen het licht
houden van alle geïmporteerde
medicijnen. Toch komt ook bij
dat werk de argwaan weer om
de hoek kijken, heeft Hoenen
ervaren. „Wij westerlingen le-
zen op de verpakking wat de be-
standdelen zijn en nemen klak-
keloos aan dat het klopt. Ara-

bieren geloven die informatie
per definitie niet. Daarom moet
ik controleren of alles er ook
daadwerkelijk in zit.” Het
wordt wellicht eentonig, maar
ook in zijn nieuwe job heeft hij
nog geen misstanden gesigna-
leerd. Desondanks kan Hoenen
wel enig begrip opbrengen voor
de heersende achterdocht bin-
nen het koningshuis. „Lang niet
iedereen draagt de monarchie
een warm hart toe. Het is een
immens grote en vruchtbare fa-
milie. Jaarlijks komen er min-
stens honderd prinsjes en prin-
sesjes bij.” 
Hoenen denkt het in Saoedi
Arabië nog wel een paar jaar uit
te zingen. „Het leven is er niet
slecht. Ik heb een mooi huis, de
zon schijnt altijd en aan win-
kels en restaurants is geen ge-
brek.” 
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