
ETIENNE VERMEERSCH  (1934) is emeritus-hoogleraar en al dertig 
jaar een toonaangevende filosoof in ons land. Oorspronkelijk studeerde 
hij voor priester, maar na vijfjaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd 
een overtuigde atheïst. Sindsdien ontpopte hij zich tot een kritisch den- 
ker en opiniemaker met grote maatschappelijke impact. Zo leverde hij 
een belangrijke bijdrage aan de legalisering van abortus en euthanasie 
in België. In 2008 werd hij door Knack verkozen tot de meest invloed- 
rijke intellectueel in Vlaanderen, en in 2011 werd hem de tweejaarlijkse 
Prijs Vrijzinnig Humanisme toegekend. 

In de zomer van 2010 voerde Dirk Verhofstadt tien dagen lang indrin- 
gende gesprekken met hem over de thema’s die Etienne Vermeersch 
al zijn hele leven bezighouden. Daarbij bespraken ze grote filosofische, 
ethische en wetenschappelijke kwes- 
ties zoals het ontstaan van het heelal, 
de evolutie tot de eerste mensen, het 
bestaan van Jezus, de totstandkoming 
van de moraal, het cultuurrelativisme, 
de opmars van de islam, de historische 
schuld van de katholieke Kerk, de pedo- 
filiepraktijken, de vrouwvijandigheid in de 
Bijbel en de Koran, de strijd 
tegen pseudowetenschap, de 
overbevolking, het belang van het milieu, 
de rechten van dieren, de definitie van 
kunst en de angst voor de dood. 

ETIENNE VERMEERSCH  weerlegt in dit boek op een heldere manier 
het bestaan van God, houdt een vurig pleidooi voor geboortebeperking 
en wijst op de mogelijkheden en gevaren van genetische manipulatie. 
Deze zoektocht naar waarheid biedt de lezer een antwoord op vele 
moeilijke vragen die elke mens zich stelt. Wat doen wij hier op de we- 
reld? Welke plicht hebben we tegenover onze “naaste”? En blijven de 
aarde en het heelal eeuwig bestaan? 

DIRK VERHOFSTADT  (1955) is doctor in de moraalwetenschap 
en auteur van diverse boeken. 

Het beste boek dat ik sinds jaren gelezen heb. 
Willy Courteaux 

Een fascinerende dialoog tussen twee 
verwante geesten. Paul Cliteur 


