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 Vrijdag 14 oktober 2022: 

Het Rusland van Poetin (Prof. Dr. Ria Laenen) 

De val van de muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 

heeft een veel diepere impact gehad op Rusland dan wij in het Westen ons 

konden voorstellen. Dat moeten we steeds goed voor ogen houden 

wanneer we het over de oorlog in Oekraïne hebben. Dit is een belangrijke 

conclusie van het goed gedocumenteerde betoog van Prof. dr. Ria Laenen 

dat geïllustreerd werd met enkele beklijvende foto’s van de betrokken 

wereldleiders. 

 

Over de interne weerstand binnen Rusland moeten we ons niet te veel illusies maken, het 

repressieapparaat is er bijzonder sterk en bij de elites krijgt Poetin nog veel steun. Prof. Laenen ziet 

de Russische president vooral als een gewiekst politicus die wel al te lang aan de macht is en 

daardoor geïsoleerd raakt. Vanuit dat isolement neemt hij dan de verkeerde beslissingen. 

 

Lange tijd werd gedacht dat de economische verwevenheid met het Westen, onder meer via de 

gascontracten, een conflict onmogelijk zouden maken. Op dit punt is het een hard ontwaken en de 

betwiste gebieden in Zuid-Oekraïne zijn heel rijke gebieden die Rusland nog moeilijk zal afstaan. Een 

mogelijke bemiddelaar is de Turkse president Erdogan, al zal die het niet gemakkelijk hebben om het 

vertrouwen van de bevolking in het Westen te winnen. 

 

Donderdag 27 oktober 2022: 

Geboortebeperking door de eeuwen heen (Dr. Mario Schurgers) 

‘De voorbehoedende mens’ bestond al in het Oude Egypte: Egyptische vrouwen vermengden dadels 

met de schors van acacia en met honing, die pasta stopten ze in hun vagina. Soms riskeerden ze er 

hun eigen leven mee, maar het valt op dat een aantal planten die ze gebruikten ook in de moderne 

geneeskunde als zaaddodend middel gebruikt worden. 

 

Mario Schurgers, ons medelid en een ervaren arts, ging in op de manier 

waarop de mens geprobeerd heeft zwangerschappen te voorkomen. Het 

werd een zakelijk overzicht, met regelmatig een kwinkslag erbij. Zijn 

voordracht bracht ons terug naar onze jonge jaren toen de encycliek 

‘Humanae vitae’ heel wat stof deed opwaaien. 

 

‘Waar geen pil is, is er een wieg’, klopt niet helemaal. Sommige technieken 

hebben effectief het aantal geboortes verminderd, maar het bleef een 

‘zaadroulette’ en pas in de twintigste eeuw kon men van effectieve 

geboortebeperking spreken, al is geen enkele maatregel volledig sluitend. En intussen nadert de 

wereldbevolking  de acht miljard zielen. 

 

Deze eerste activiteit in de namiddag zorgde voor een grote opkomst. Een aantal leden zijn er ronduit 

voorstander van. Maar het bestuur wil het contact met de leden die nog aan het werk zijn, niet 

verliezen. Vermoedelijk gaan we naar een mix van activiteiten die ofwel overdag of ’s avonds plaats 

vinden. 


