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Denktank Libera! kent de jaarlijkse “Prijs voor de Vrijheid 2017” toe aan de ondernemers
Hans Bourlon en Gert Verhulst. In 2016 ging Katoen Natie-baas Fernand Huts hen voor.
Hans en Gert hebben van de vrijheid van ondernemen op een creatieve manier gebruik
gemaakt door in de sector van het familie-entertainment gedurende meer dan twintig jaar
keer op keer innovatieve producties te brengen.
De lijst is sinds 1996 indrukwekkend geworden. Studio 100 met schitterende producties
zoals Samson & Gert, K3, Piet Piraat, Bumba, Mega Mindy en zovele andere. De Plopsaparken in België, Nederland en Duitsland. De remakes van vroegere successeries zoals
Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi en zovele andere.
Hans en Gert kregen als bedrijfsleiders reeds erkenning als ‘Manager van het Jaar 2008’ en
Onderneming van het Jaar 2009’. Met deze Prijs voor de Vrijheid wil Libera! in de verf
zetten dat de vrije markteconomie een ‘positive sum game’ is, niet alleen voor klassieke
consumptiegoederen, maar ook voor cultuur en ontspanning.
Verder wenst Libera! ook nog in het bijzonder de nadruk te leggen op de maatschappelijke
bijdragen van Hans Bourlon en Gert Verhulst via opiniestukken in de pers, het privaat
peterschap van vluchtelingen, en het streven naar PPS-constructies met lokale besturen
om de kosten van openbare dienstverlening, zoals zwembaden, te verlichten en blijvende
meerwaarde te genereren voor alle betrokken burgers.
De Prijs voor de Vrijheid zal op donderdagavond 1 juni 2017 plechtig uitgereikt worden aan
Hans Bourlon en Gert Verhulst in de gebouwen van Studio 100 in Schelle. Meer informatie
over deze feestelijke avond zal eerstdaags op http://www.liberavzw.be verschijnen.
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Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de
waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de
bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht.
Libera! publiceert geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder
worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten
en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme
werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.
Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij
New Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas
Network en de European Coalition for Economic Growth.
Over de Prijs voor de Vrijheid
De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt
aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden
van een vrije samenleving uitgedragen heeft.
Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
Mark Grammens (2009), conservatief journalist
Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse
klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning
uitgereikt door de denktank Libera!.
Doorgaans is de laureaat een Vlaming of een Nederlander, maar met Alain Destexhe
en Theodore Dalrymple werden in het verleden ook al Franstalige Belgen en Britten
met de Prijs voor de Vrijheid beloond.
De laureaat wordt geacht om op de uitreiking van de prijs de zogenaamde “Gustave
de Molinarilezing” te houden, genoemd naar de Frans-Belgische liberale filosoof
Gustave de Molinari (1819-1912).

