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VOORWOORD 

De libertarische beweging is de laatste jaren hard gegroeid. De 

Amerikaanse libertariër Ron Paul heeft, tijdens zijn pogingen 

om president van de Verenigde Staten te worden, 

honderdduizenden jongeren over de hele wereld geïnspireerd 

om zich te verdiepen in zijn gedachtegoed. Daarnaast zijn er in 

Nederland veel VVD’ers teleurgesteld geraakt in hun partij. 

Sommigen, die de VVD niet liberaal genoeg meer vinden, 

hebben in de libertarische beweging een nieuw thuis gevonden. 

Ondanks de snelle groei was er tot nu geen Nederlands boek 

over het libertarisme verkrijgbaar. Er was wel al De Democratie 

Voorbij van Frank Karsten en Karel Beckman, maar dat gaat 

meer over democratie dan over de libertarische filosofie zelf. 

Door gebrek aan literatuur is er nog altijd veel verwarring in 

Nederland en België over wat libertariërs vinden. Met Een 

Pleidooi voor Vrijheid wil ik daar verandering in brengen. 

Voor de website Vrijspreker.nl heb ik in het afgelopen jaar 

tientallen artikelen over het libertarisme geschreven. In dit 

boekje heb ik de beste daarvan verzameld, en aangevuld met 

enkele nog niet eerder gepubliceerde stukken. Een Pleidooi voor 

Vrijheid is onderverdeeld in zes delen van twee tot drie 

hoofdstukken, met ieder een apart thema. Het eerste hoofdstuk 

geeft een overzicht van waar het libertarisme globaal voor staat, 

en de overige stukken gaan daar dieper op in. 

Dit pleidooi is bedoeld om geïnteresseerden kennis te laten 

maken met de libertarische filosofie. In zo’n twee uur leestijd 

worden onder andere de volgende vragen beantwoord: wat is 

het libertarisme? Hoe staat het libertarisme tegenover de vrije 

markt? Hoe zien libertariërs de overheid? En hoe ziet een 

libertarische samenleving er in grote lijnen uit? 



 
 

Het is niet realistisch om te verwachten dat je na het lezen ineens 

een principieel libertariër bent. Wat ik wel hoop te bereiken is 

dat er door dit boek ergens in je hoofd een klein vrijheidsvuurtje 

gaat branden. Dat je nog meer wilt weten over het libertarisme. 

En dat je je bij ieder maatschappelijk vraagstuk afvraagt of 

dwang wel echt nodig is om het probleem op te lossen. Als dat 

gelukt is, dan is het doel van Een Pleidooi voor Vrijheid bereikt. 

 

Veel leesplezier! 

 

Gale Boetticher 

22 mei 2016 

 

 

 

 

 

 

 


