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Buitenland

door Frans Willem Lantink
Ulrike Ackermann (1957) is de meest uitge-
sproken liberale denker in Duitsland van dit 
moment. Zij leidt het mede door haar opge-
richte John Stuart Mill Institut für Freiheits-
forschung (Hekking 2009, 15-24). Zij maakte 
dit instituut tot een vrij platform, institutio-
neel onafhankelijk van universiteit, over-
heid en partijfinanciering.1 De opvallendste 
publicaties van het instituut waren de een 
aantal jaren geleden verschenen ‘Freiheitsin-
dexen’; een reeks van onderzoeken naar ‘de 
staat van vrijheid’ in Duitsland op verschil-
lende gebieden, zoals de positie van ‘Wester-
se waarden’ in het land (Ackermann 2015). 
Het instituut verzorgde onder haar leiding 

ook een nieuwe editie en Duitse vertaling 
van de belangrijkste werken van John Stuart 
Mill in vijf banden. 

Juist in ons tijdsgewricht van toenemende 
polarisatie en nieuwe cultuuroorlogen van 
identiteitspolitiek en populisme, houdt zij 
een pleidooi voor de positie van de geënga-
geerde onafhankelijke intellectueel. Bovenal 
staat zij voor het behoud van het vrije debat 
in de samenleving. Zo wijst zij bijvoorbeeld 
op het gevaar van een complete uitsluiting 
van radicale partijen als de extreemrecht-
se Alternative für Deutschland (AfD) in 
Duitsland.2 De rode draad in haar werk is de 

Ulrike Ackermann en de nieuwe actualiteit van 
het liberalisme. Portret van een spectateur engagé
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herbronning van het vrijheidsbegrip en de 
klassieke idealen van een uitgesproken, soms 
zelfs radicale Verlichting. Ackermann gaat 
daarbij in tegen de stroom van het huidige 
antiliberale klimaat. Voor al het falen van de 
overheid tot en met de coronacrisis wordt 
het ‘neoliberalisme’ en het vrijemarktdenken 
verantwoordelijk gesteld. Zij waarschuwt 
daarbij tegen het terugkerend geloof in col-
lectivisme als oplossing voor de problemen, 
zoals in de klimaatpolitiek zichtbaar wordt. 
In het Duitse taalgebied is Ulrike Ackermann 
een bekende publieke persoonlijkheid. Zij is 
present in de Duitse media bij onder meer 
televisiedebatten en publiceert onder ande-
re in de prominente Frankfurter Allgemeine 
Zeitung en de liberale internationale krant de 
Neue Zürcher Zeitung. In Nederland wordt 
haar werk nauwelijks waargenomen. De 
toenemende taalbarrière met ons buurland 
speelt daarbij zeker ook een rol. Wie is zij? 
En wat zijn haar ideeën? 

Intellectuele biografie en 
Oost-Europa
Ulrike Ackermann werd geboren in Mainz 
in het eerste decennium van de vroege 
Bondsrepubliek. Een sleutelervaring in haar 
biografie en haar politieke ontwikkeling was 
de kennismaking met de wereld van het 
Oostblok. In 1976 bezocht ze met haar moe-
der en haar grootmoeder voor het eerst het 
land waar haar moeder als 11-jarig meisje 
van was gevlucht: het voormalige Oost-Prui-
sen.3 De generaties direct vóór haar beleef-
den in 1945 de traumatische ‘Vertreibung’ 
en de moeizame herstart in West-Duitsland, 
waar de vluchtelingen uit het Oosten weer-

stand en soms zelfs openlijke agressie van de 
West-Duitse bevolking wachtten. De reis in 
1976 begon met de nieuwsgierigheid naar 
het land van haar voorouders in het me-
rengebied Masuren, het zuidelijke deel van 
Oost-Pruisen dat na de Tweede Wereldoor-
log bij Polen kwam. Maar het bezoek leverde 
haar een onverwachte nieuwe fascinatie op. 
En dat was niet de gangbare nostalgie van 
de Vertriebene na 1945 voor een voor Duits-
land altijd verloren geschiedenis. Ze wilde 
juist weten wie de mensen waren die er nù 
woonden.4 Uit deze belastingstelling dit ge-
bied en zijn huidige bewoners te leren ken-
nen ontstonden vanaf de late jaren 70 diep-
gaande vriendschappen met verschillende 
Polen van haar generatie. Het tragische van 
de grote volksverhuizingen en etnische zui-
veringen na 1945 was immers dat de nieuwe 
bewoners van het voormalige Oosten van 
Duitsland zélf ook door Stalin verdreven wa-
ren uit het Oosten van het Polen voor 1939. 
Deze kennismaking met Polen zorgde voor 
Ackermanns engagement met Oost-Europa 
onder de Sovjet-dictatuur.

Cruciaal voor Ackermanns ontwikkeling als 
intellectueel waren haar intensieve contac-
ten met dissidenten in Polen en Tsjecho-Slo-
wakije in het toenmalige Oostblok. Ze had 
direct contact met de mensen die aan het 
begin stonden van de veranderingen in Po-
len. Het was aan de vooravond van het keer-
punt ‘Solidarność’ (vertaald: solidariteit). In 
dezelfde tijd kwam zij in verbinding met 
intellectuele netwerken van emigranten en 
dissidenten in Parijs. De Franse hoofdstad 
was rond 1980 de spil van de internationale 
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contacten van groepen als Charta 77.  Deze 
contacten maakten haar deelgenoot van in-
ternationale hulpacties voor dissidenten in 
communistisch Oost-Europa. Spectaculair 
was de boekensmokkel van verboden wer-
ken van dissidente schrijvers naar Polen en 
Tsjecho-Slowakije in busjes met een geheime 
dubbele bodem. Het ging om ‘Exilliteratur’, 
teksten die in ballingschap in het vrije Wes-
ten geschreven waren. Tijdens de deelname 
aan deze acties werd Ulrike Ackermann in 
1978 gearresteerd in Praag. Een intimide-
rend gevangenisverblijf van vier weken volg-
de. Ze werd door het regime zelfs gehouden 
voor een ‘agent van Jimmy Carter’. Door be-
middeling en een gevangenenruil kwam ze 
weer vrij. Maar de kwestie leverde haar een 
plek op de zwarte lijst voor ongewenste per-
sonen. Zij kon vanaf 1978 tot de val van de 
muur in 1989 niet meer naar landen achter 
het IJzeren Gordijn reizen. 

Antitotalitarisme als Franse traditie
In de nieuwe generatie Franse intellectue-
len rond 1980 stond het denken van de li-
berale filosoof Raymond Aron (1905-1983) 
plotseling weer midden in de belangstelling. 
Tegen de stroom in waarschuwde Aron in 
Frankrijk als een van de eersten tegen de 
Sovjet-onderdrukking. Zijn opvattingen 
over totalitarisme – van nationaalsocialisme 
én communisme – als gevaar voor het vrije 
Westen werden door de nieuwe generatie 
herlezen.5 De eerdere flirt van intellectueel 
Frankrijk met het communisme was voorbij. 
Het was een opvallende wende na de belang-
stelling van Jean-Paul Sartre (1905-1980) en 
zijn generatie voor Cuba en het Maoïsme, en 

de positieve beoordeling van het marxisme 
als filosofie. Met schrijvers en filosofen van 
die nieuwe generatie als André Glucksmann 
(1937-2015) en Alain Finkielkraut (1948) 
kwam Ackermann in Parijs in contact. Zij 
deelden allen de betrokkenheid met schrij-
vers en intellectuelen in het Oostblok. Op-
vallend is dat die ommekeer in Duitsland in 
de jaren 80 niet plaatsvond, daar bleef de in-
vloed van de Frankfurter Schule van Jürgen 
Habermas (1929) en Theodor Adorno (1903-
1969) sterk. Een neomarxistische en sociaal-
democratische kritiek op het kapitalisme was 
nog altijd sterk aanwezig op de universiteiten 
in de Bondsrepubliek. Daarbij was er maar 
weinig ruimte voor een fundamentele kritiek 
op de Sovjet-Unie. Ackermann was toen een 
van de weinigen Duitsers die een directe ver-
binding had met de nieuwe generatie Franse 
intellectuelen. Als een laat 20e-eeuwse Ma-
dame de Staël was Ulrike Ackermann een 
trait-d’union tussen Frankrijk en Duitsland.6 

Intermediair tussen Frankrijk en 
Duitsland
Vanuit haar persoonlijke ervaringen met de 
Franse filosofen en hun kritiek op de Sov-
jet-Unie zag Ackermann hoezeer Duitse in-
tellectuelen achterbleven in het engagement 
met Oost-Europa. In de Bondsrepubliek wa-
ren détente en samenwerking een lonkend 
perspectief. Haar dissertatie behandelt het 
verschil tussen de intellectuelen van Frank-
rijk en Duitsland, die ondanks toenemende 
politieke en economische integratie op dit 
punt ver uit elkaar stonden. Polemisch werkt 
zij die tegenstelling uit in een van de belang-
rijkste publicaties van haar oeuvre: Sünden-



LIBERALE REFLECTIES  | december 2021 67

fall der Intellektuellen. Ein deutsch-französi-
scher Streit van 1945 bis heute (2000). Vanaf 
de eerste internationale netwerken die zich 
bekommerden om de vrijheid in Oost-Euro-
pa, zoals de anticommunistische organisatie 
Congress for Cultural Freedom (CCF) (1950-
1969), beziet zij de omgang met het Oostblok 
vanuit het Westen.7 De centrale tegenstelling 
ligt in de verschillende reacties in Frankrijk 
en Duitsland op de duiding van de Sov-
jet-Unie vanaf de jaren 70. De Goelag Archi-
pel van Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) 
werd in Parijs gepubliceerd tussen 1970 en 
1973. Na zijn verbanning uit de Sovjet-Unie 
werd hij in eerste instantie opgevangen door 
de Duitse schrijver Heinrich Böll (1917-
1985). Maar de schok van de openbaringen 
van het stalinisme was in Frankrijk veel gro-
ter. 

Haarscherp laat Ackermann zien dat de – 
begrijpelijke – fixatie op de verwerking van 
het nationaalsocialisme in Duitsland ertoe 
leidde dat de totalitaire overeenkomsten met 
de Sovjet-Unie niet werden waargenomen 
en de misdaden te weinig werden benoemd. 
De ‘totalitarismetheorie’ – de gelijkstelling 
van communisme en fascisme als totalitaire 
bedreiging voor het vrije Westen – werd zélf 
als rechtse ideologie uit de Koude Oorlog af-
gedaan.8 In de zogenaamde ‘Historikerstreit’ 
van 1986 werd de vergelijking tussen de Goe-
lag-archipel als voorbode van de Duitse con-
centratiekampen tijdens extreem polemi-
sche debatten in Duitsland bovendien taboe 
verklaard. Een volgende fase in de discussie 
over de stalinistische terreur kwam met de 
publicatie van het Zwartboek van het com-

munisme in 1997 op de 80e verjaardag van 
de Russische Oktoberrevolutie. Het was een 
eerste algemeen overzicht van slachtoffers 
van vervolging en terreur door verschillende 
communistische staten (Courtois e.a. 1997). 
In tegenstelling tot de positieve Franse reac-
ties, waren er opvallend terughoudende re-
acties van Duitse historici, naast een niet al te 
grote bijval. Enkele Duitse critici gingen zelfs 
zover het ‘zwartboek’ als een bewuste ‘relati-
vering’ van de Holocaust te zien (Ackermann 
2000, 220-235). De zondeval van de Duitse 
linkse intellectuelen bestaat voor Acker-
mann uit de langdurige relativering van de 
misdaden van het communisme. Het raakte 
haar ook persoonlijk. Tijdens haar project 
over Duitse en Franse intellectuelen aan het 
Hamburger Institut für Sozialforschung kwam 
het tot een conflict. Haar uitnodiging van de 
criticus van de intellectuele traditie van het 
marxisme, François Furêt (1927-1997), leid-
de tot een verwijdering en uiteindelijk tot 
een breuk. Het Hamburgse instituut vond de 
uitgesproken anticommunistische tekst van 
Furêt niet verteerbaar (Furêt 1995).

Vrijheidsliefde en angst voor de 
vrijheid
Pas na haar historisch onderzoek naar het 
antitotalitarisme kwam Ackermann tot een 
geheel eigen geluid. Voor Ackermann zelf 
is haar boek Eros der Freiheit. Plädoyer für 
eine radikale Aufklärung (2008) haar belang-
rijkste werk tot nu toe. Hier wordt duidelijk 
wat voor vrijheidsbegrip zij voorstaat en wat 
voor soort liberaal zij is. Het werk is een fi-
losofisch essay over de ambivalenties van het 
vrijheidsbegrip. De twee kanten van vrijheid, 
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het verlangen naar vrijheid en de angst voor 
vrijheid, ziet zij als onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ook de geschiedenis van Europa 
heeft een januskop. Naast voortuitgang en 
toenemende welvaart, kent het een verleden 
van oorlog, vervolging, imperialisme en ko-
lonialisme. Maar de eenzijdige nadruk op de 
schaduwkanten is een vorm van zelfhaat, ook 
de triomfen en successen van de Europese 
geschiedenis moeten actief herinnerd wor-
den. Denk aan de Westerse vrijheden van de 
privésfeer, van godsdienst, van meningsui-
ting, van vereniging, en de vrijheid om te rei-
zen. Kortom, alle burgerlijke vrijheden. De 
canon van het liberalisme passeert daarbij 
de revue: Benjamin Constant (1767-1830), 
John Stuart Mill (1806-1873) en John Loc-
ke (1632-1704). Op originele wijze betrekt 
Ackermann de verlichtingskritiek van de ro-
mantiek bij haar vrijheidsconcept. Pas in het 
romantische denken wordt eerst het indivi-
du als een strikt persoonlijk subject gezien: 
niet enkel als een rationeel wezen, maar ook 
als eigenzinnig en eigenwillig (Ackermann 
2008, 113). 

In de 19e eeuw ontstaat tegelijkertijd de 
angst voor de vrijheid. Er is een toenemende 
behoefte de leegte van de secularisatie met 
utopieën, een nieuwe ‘seculiere religie’, op te 
vullen. Ackermanns intellectuele held Aron 
sprak al in 1955 over het communisme als 
‘opium voor intellectuelen’ in een ironische 
omkering van een citaat van Karl Marx (reli-
gie als opium voor het volk). Vrijheid als een 
existentiële angst hoort bij de moderne tijd, 
net zoals de opvallende terugkeer van het ge-
loof in nieuwe vormen als troost. De moder-

niteit maakte aan veel zekerheden een einde, 
zoals de plaats van de mens in de schepping 
en de traditionele maatschappelijke orde-
ning. 

Ook origineel in haar boek is de verbinding 
van een ambivalente vrijheid met het denken 
van Sigmund Freud (1856-1939). De span-
ning tussen het rationele (driftbeheersing en 
sublimatie) en het irrationele (onderbewuste 
en instincten) verbindt Ackermann aan de 
spanningen binnen het vrijheidsbegrip. Het 
vrijheidsbegrip kent niet alleen een rationele 
kant van zelfbeheersing, maar ook een duis-
tere kant, zoals de menselijke neiging om 
agressie de vrije loop te laten. Er is enerzijds 
de behoefte vrij te zijn, maar anderzijds ook 
de angst zonder binding alleen te zijn. De be-
hoefte troost te vinden bij collectieven, zo-
als bij een paternalistische staat of ideologie, 
blijft sterk. Uiteindelijk komt Ackermann in 
haar betoog tot een pleidooi voor het concept 
van de ‘negatieve vrijheid’. Zij formuleert dat 
niet in klassiek liberale zin. Zij wijst namelijk 
expliciet op het probleem van een ‘vacuüm’ 
zonder voorgegeven positieve invulling van 
de vrijheid. Er volgt een zeer individualis-
tisch advies de angst voor de vrijheid vol te 
beseffen en tegelijkertijd vol overgave de vrij-
heid te benutten: “Maar vrijheid blijft broos. 
Als ons grootste goed en levenselixer, moe-
ten we haar daarom proactief en zelfverze-
kerd verdedigen om haar keer op keer met 
sluwheid, lust en genot te kunnen verwezen-
lijken” (Ackermann 2008, 163).9

Is dit een liberaal of een libertair essay? Soms 
herinnert Ackermanns individualistische 
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vrijheidsbegrip aan de liberale anarchist en 
vrijdenker Max Stirner (1806-1856). Maar 
het is veelzeggend dat tot slot de naam van 
Friedrich von Hayek (1899-1992) nadrukke-
lijk valt. Diens anti-collectivistische vrijheids-
begrip wordt als voorbeeld gesteld. Daarmee 
zou je kunnen concluderen dat Ulrike Acker-
mann een eigenzinnige (neo?)liberaal is.

Politieke implicaties
Eros der Freiheit is een filosofisch essay. Maar 
in haar werk wordt ook een duidelijke poli-
tieke boodschap uitgesproken. Uitermate 
polemisch is zij over de ‘burgerlijke zelfhaat’ 
en kapitalismekritiek van links. Ze bekriti-
seert het tot op de dag van vandaag aanwe-
zige gebrek aan sterk liberalisme in de Duitse 
geschiedenis. Ook de sociale politiek van de 
Duitse staat ziet zij als een “mengeling van 
etatisme en corporatisme die zich diep in de 

Duitse mentaliteit heeft ingegraven” (Acker-
mann 2008, 17). De moderne staat is te pa-
ternalistisch met allerlei gezondheidsregels: 
“Das Diktat des gesunden Lebens” (Acker-
mann 2008, 33). Ook haar islamkritiek is 
scherp, waarbij Ayaan Hirsi Ali als voorbeeld 
wordt aangehaald.10 Er lijkt een parallel te 
zijn: “Het niet kritisch denken over de islam 
vandaag de dag doet eigenlijk zeer denken 
aan de omgang met het communisme vóór 
1989 ... De kritiek op het stalinisme was des-
tijds gangbaar, maar het communisme als 
zodanig werd met fluwelen handschoenen 
aangepakt. Tegenwoordig is kritiek op het 
islamisme common sense, maar de islam kan 
alleen op een gematigde manier worden be-
kritiseerd” (Ackermann 2008, 53).11 Ook de 
overtrokken schuldgevoelens ten aanzien van 
het koloniale verleden leiden tot een opmer-
kelijke wenteling: “De bewuste herinnering 
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aan de vreemdelingenhaat uit Hitlers tijd slaat 
door in de vorm van de verheerlijking van het 
anders-zijn en lofzang op andere culturen” 
(Ackermann 2008, 57).12 

Das Schweigen der Mitte. Wege aus der Polari-
sierungsfalle (2020) is de titel van haar recent 
verschenen kritiek op de politieke ontwikke-
lingen in Duitsland. Het leest wederom als een 
pleidooi voor de universele waarden van de 
Westerse Verlichting. Maar nieuw is de zorg 
van de polarisering tussen enerzijds een radi-
caliserend rechts en anderzijds een radicalise-
rend identiteitsdenken bij links. Een centraal 
thema is het afnemende aanzien van het par-
lement en het afwenden van de politiek (Poli-
tikverdrossenheit). Het politieke midden is in 
haar visie verweesd, maar tegelijkertijd heeft 
dit neutrale, toenemend kleurloze ‘midden’ 
de centrale positie in de politieke macht. Het 
leidt tot een technocratisch overheidsbeleid 
met steeds minder binding met de samen-
leving. De uitholling van de klassieke volks-
partijen en de politieke versnippering zijn in 
Duitsland ook thema’s geworden. Een depoli-
tisering van de politiek en radicalisering van 
buitenaf versterkt nog meer een technocra-
tisch centrum. Met andere woorden, het mid-
den zwijgt en depolitiseert, maar zit stevig in 
het centrum van de macht. Er lijken geen al-
ternatieven meer te zijn voor een kleurloze en 
technocratische politiek.

Een andere analyse van de politieke crisis is 
hoe de digitale wereld tot de polarisatie en 
de desintegratie van het publieke debat heeft 
geleid. Dit is ook nauw verbonden met het 
wegvallen van de klassieke rol van intellec-
tuelen, nu alle media zijn ‘gedemocratiseerd’. 

Een constante in Ackermanns cultuurkritiek 
is het falen van deze intellectuelen. In het hui-
dige debat is zij zelfs kritisch over de aan haar 
meest verwante politieke partij in Duitsland, 
de liberale Freie Demokratische Partei (FDP). 
Onafhankelijke intellectuelen komen steeds 
minder voor in het partijenlandschap. Dat 
geldt ook voor de liberalen, een observatie die 
niet minder opgaat voor de grootste Neder-
landse liberale partij de VVD.

Ze is niet bijzonder optimistisch over de 
toekomst van de parlementaire democratie 
in Duitsland, en er zijn ook niet al te hoge 
verwachtingen van de nieuwe post-Merkel 
driepartijencoalitie. De FDP kan weliswaar 
economisch een correctie bieden op de soci-
aaldemocraten en de groenen, maar de vraag 
is of dat genoeg is om tendensen tot nieuw 
collectivisme af te remmen.

Bij alle zorgen over de bedreigingen van de 
individuele vrijheid anno nu, is het opvallend 
dat Ackermann de coronacrisis niet centraal 
stelt in haar recente werk. Zij bekritiseert wel-
iswaar vele aspecten van het overheidsbeleid 
en het gebrek aan parlementaire afstemming 
in de coronapolitiek, maar zet de beperkingen 
van de klassieke vrijheidsrechten niet a prio-
ri op de agenda en volgt hierin niet de FDP 
(ZDF 2021). De liberale Duitse partij positi-
oneerde zich daar aanvankelijk wél en deed 
dat electoraal overtuigend (Holl 2021). Maar 
de FDP lijkt nu uit pragmatisme, dan wel uit 
coalitieoverwegingen mee te gaan in een alge-
mene vaccinatieplicht in Duitsland. 

In haar hele oeuvre toont Ulrike Ackermann 
een sterke verwantschap met de Franse libe-
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rale denker Raymond Aron. Net als hij is zij 
een ‘spectateur engagé’, een scherpzinnige en 
politiek uitgesproken intellectueel (Missi-
ka & Wolton 2004).13 Zij deelt met Aron de 
strijd tegen het totalitarisme van zowel rechts 
als links en de verdediging van de Westerse 
waarden. 

Haar nieuwste boek zal in de zomer van 2022 
verschijnen: Die neue Schweigespirale: Wie die 
Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit 
einschränkt.14 De identiteitspolitiek die men-
sen opdeelt in geslacht en etnische afkomst 
en de daarmee verbonden cancel-cultuur ziet 
Ackermann als de grootste bedreiging voor 
vrijheid, democratie en het open debat in de 
samenleving. 

 
dr. mr. Frans Willem Lantink is docent-onder-
zoeker bij de afdeling Politieke Geschiedenis, 
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1.    Het instituut was oorspronkelijk gelieerd 
aan het ETH Heidelberg. Hoewel er contacten 
zijn, is het instituut niet verbonden met de liberale 
partij van Duitsland, de FDP. 

2.    Alternative für Deutschland is sinds 2017 
ook in de Duitse Bondsdag vertegenwoordigd.

3.    De bespreking van de biografie van Ulri-
ke Ackermann is, onder grote dankzegging, voor 
een deel gebaseerd op het interview van Ulrike 
Ackermann met de auteur op 28 oktober 2021 in 
Frankfurt am Main.  

4.    Klassiek in de herinneringsliteratuur over 
de ondergang van Oost-Pruisen is: M.G. Dönhoff, 
Namen die keiner mehr nennt. Ostpreußen – Men-
schen und Geschichte, Düsseldorf, 1985. 

5.    Een belangrijke rol speelde daarbij een 
spraakmakende nieuwe publicatie van zijn hand: 
R. Aron, Plaidoyer pour l’Europe décadente, Parijs, 
1977.  

6.    Madame de Staël (1766-1817), dochter 
van de laatste minister van Financiën van Lode-
wijk XVI was een Franse schrijfster en een opval-
lende schakel tussen de dissidenten en ballingen 
in het tijdperk van Napoleon, die haar als vijand 
van zijn regime verbande uit Frankrijk. Haar De 
l’Allemagne (1813) werd beroemd, zij introduceer-
de daar als eerste Duitse schrijvers als Goethe en 
Schiller en de Duitse preromantiek bij een Frans 
publiek. 

7.    Vernieuwend was haar onderzoek naar 
het internationale netwerk van het Congress for 
Cultural Freedom (CCF) dat in de Koude Oorlog 
vanuit Parijs een grensoverschrijdende anticom-
munistische organisatie van in de meerderheid 
links-liberale intellectuelen. Toen bekend werd 
dat de CIA een van de geheime geldgevers was 
(zonder overigens direct het werk van de groep te 
beïnvloeden) raakte de organisatie in diskrediet en 
verlieten ook boegbeelden als Aron snel het plat-
form. In het proefschrift van Ackermann is voor 
het eerst fundamenteel onderzoek verricht naar 

deze organisatie naast gelijkgestemde organisaties 
en tijdschriften als Preuves.

8.    In het historisch onderzoek naar de na-
zidictatuur werd de totalitarisme-theorie al gauw 
als ideologisch beladen en onbruikbaar weggezet 
vanwege het ‘unieke karakter’ van het Derde Rijk 
en zijn misdaden. Zie: I. Kershaw, The Nazi Dicta-
torship. Problems and Perspectives of Interpretation, 
New York, 1985, pp. 17-40.”  

9.    Originele Duitse tekst: “Doch die Freiheit 
bleibt zerbrechlich. Als unser höchstes Gut und 
Lebenselixier müssen wir sie deshalb offensiv und 
selbstbewuβt verteidigen, um sie immer wieder 
neu mit List, Lust und Wonne ergreifen zu kön-
nen.”  

10.    Ackermann verdedigde Ayaan Hirsi Ali 
tegen het negatieve begrip ‘Verlichtingsfunda-
mentalisme’ en roemde haar dapperheid: Ulrike 
Ackermann, ‘Freiheitsliebe – Einleitung’, in: ibid. 
red., Welche Freiheit. Plädoyer für eine offene Ge-
sellschaft, Berlijn, 2007, pp. 7-25. 

11.    Originele Duitse tekst: “Die Verharmlos-
ung des Islam heute erinnert tatsächlich sehr an 
jene des Kommunismus vor 1989. … Die Stalinis-
muskritik war damals hoffähig, aber der Kommu-
nismus als solcher wurde mit Samthandschuhen 
angefaßt. Heute ist die Islamismuskritik common 
sense, aber der Islam darf nur maßvoll kritisiert 
werden.” 

12.    Originele Duitse tekst: “Die mahnende 
Erinnerung an den Fremdenhaß der Hitler-Zeit 
setzt sich dann fort als eine Art Wiedergutma-
chung in der Glorifizierung des Fremden und dem 
Lobgesang auf andere Kulturen.”

13.    Of in het Duits geformuleerd: een ‘enga-
gierter Beobachter’, zoals haar andere grote voor-
beeld de liberaal Ralf Dahrendorf (1929-2009) 
werd genoemd.

14.    Dit boek verschijnt in 2022 bij de uitge-
ver wbg Theiss in Darmstadt.




