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Dagelijks worden we door de media zogenaamd
voorgelicht, maar al te vaak wordt de
werkelijkheid bekeken door een beslagen bril.
Daar gaat Mijn weekblad deze week over.

De beslagen bril
Nu de media de politici in Kiev zo nadrukkelijk
presenteren als onze bondgenoten tegen Poetin
kan een eenvoudige terugblik misschien geen
kwaad. We vergeten zo snel. Bij de
presidentsverkiezingen in februari 2010 kreeg de
zittende president Joesjtsjenko slechts 5,5% van
de stemmen. Winnaar werd Viktot Janoekovytsj
met 49%. Het leek erop dat Janoekovytsj een
neutrale politiek wilde gaan voeren tussen de
Europese Unie en Rusland. Hij probeerde
verdragen met Brussel te sluiten, zonder daarbij
evenwel Moskou van zich te vervreemden. Zijn
regime ging echter al snel dictatoriale trekken
vertonen, de oppositie werd in toenemende mate
onderdrukt en ook werd de al heersende corruptie
nog meer verergerd door Janoekovytsj die
zichzelf, zijn familie en zijn politieke vrienden
enorm verrijkte. In november 2013 weigerde
Janoekovytsj een associatieverdrag met de
Europese Unie te ratificeren. Hierop werd
Oekraïne het toneel van grootschalige demonstraties, die steeds meer het karakter kregen van
een volksopstand tegen de regering van
Janoekovytsj. Het kwam tot rellen en er werden
regeringsgebouwen bestormd. Op 21 februari
kwam het tot een omslag, toen president
Janoekovytsj uit Kiev verdween en naar Rusland
vluchtte. De opstandelingen vormden een nieuwe
regering waaraan de partij Svoboda een aantal
ministers leverde. Het betreft hier een
extreemrechtse neonazistische politieke partij,
berucht om haar xenofobe, homofobe, racistische
en vooral antisemitische standpunten. De partij
gebruikte de wolfsangel als symbool. Tja,
helemaal ongelijk had Rusland dus niet toen het
weigerde het nieuwe bewind in Kiev te erkennen:

Historische puzzels (9)
Van J.J.Sylvester (`1814-1897) is de volgende
puzzel:
Ik bezit een groot aantal postzegels van 5 en 17
cent. Wat is de grootste waarde die ik niet met
twee verschillende waarden kan bereiken?
Oplossing achtste puzzel: De trein doet 30 seconden over 1 kilometer plus de 3 seconden die het
kost voor de trein een bepaald punt gepasseerd is.
Een totaal dus van 33 seconden.

De zonden van Chris Froome
De tour is intussen ook voorbij. De winnaar werd
gehoond en bespuugd. Het leidde mij tot de
volgende waarnemingen.
1. Hij fietst zo hard dat alle favorieten figuranten
lijken.
2. Hij verdraagt alle kritiek met een glimlach.
3. Hij kan maar niet op doping worden betrapt.
4. Door hem lijkt de ronde voortijdig beslist en is
het niet meer spannend .
5. Hij is geen Fransman

Nog even over mijn verjaardag: hier zitten mijn
achterkleinkinderen Jules en Amélie hun
felicitatiekaarten te tekenen.

