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Sergej Skripal versus James Bond
Geschreven door
Erika Hoekstra

Terreurgroepen zoals AL Qaida en IS willen hun visitekaartje achterlaten. Spionnen en
dubbelspionnen van westerse inlichtingendiensten gaan gewoontegetrouw undercover.
Zo min mogelijk sporen achterlaten en vooral zorgen dat men blijft speculeren zodat
partijen verdeeld raken. 'If-then-else'. Scenario 1, scenario 2, scenario X.
Met verbazing heb ik het nieuws gevolgd over de vergiftiging met zenuwgas van de
Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Alleen omdat het gebruikte
zenuwgas van Russische makelij was, moesten de Russen er wel achter zitten. Hoezo? Ik
eet toch ook Oostenrijkse 'Mozartkugeln' die door Belgische vrienden van hun vakantie
meegenomen zijn? Ik drink toch ook dat Duitse biertje dat ik aangeboden krijg op een
feestje bij een Slavische familie? Hoezo zouden de Russen achter het gebruik van een
typisch Russisch product moeten zitten? En vervolgens, terwijl je zelfs geen negentig
procent zekerheid hebt, gaan de Britten Russische diplomaten uitzetten 'hangende het
onderzoek'. Je bent toch onschuldig totdat het tegendeel bewezen is in ons rechtsstelsel?
Wat is dit voor machtsvertoon? En de Russen direct als tegenzet evenveel Britse
schaakstukken van het diplomatieke bord wegvegen. Het lijkt een kinderachtig wellesnietes spelletje. Beschikken wij, als lezer, soms niet over alle informatie? Ongetwijfeld.
Waarom dan dit onvolledige, onzinnige nieuws communiceren? Is het een rookgordijn? Is
het een poging van de Britten om de aandacht van de Brexit af te leiden? Was het een
poging van de Russen om Poetin als sterke man in verkiezingstijd nog eens te profileren?
De Russen kiezen de tactiek van de aanval is de beste verdediging: zij beschuldigen de
Britse geheime dienst. Zij draaien het om en vragen de Britten hun eigen betrokkenheid
met bewijzen te ontkennen. Tenslotte was Skripal een dubbelspion. We stevenen zo af op
een 'pat-stelling', voor de schakers onder ons. Sinds 29 juli 1997 bestaat er een
wereldwijd verdrag tegen chemische wapens, waaronder dit zenuwgas valt. We kennen
een uitvoerende instantie die voorraden opspoort, productie tegengaat, het gebruik
terugdringt en op het vernietigen toeziet van stoffen die op een zwarte lijst staan. En
tóch kan iemand dit zenuwgas aan een ander toedienen. Blijkbaar moeten we het
verdrag en de Skripal-aanval met een korreltje Novitsjok nemen. Gelukkig ontwaken
Joelia en haar vader langzaam uit hun vergiftigingsroes. Kunnen ze hopelijk iets
verhelderen. Tot dat moment kijk ik toch liever op Netflix naar James Bond, want dan
weet je tenminste dat je in de maling genomen wordt.

