
De Grootste Belg (VRT) 

De Grootste Belg was een televisieprogramma dat in 2005 door de 
Nederlandstalige zender Canvas en de radiozender Radio 1 uitgezonden 
werd. De finale vond plaats op 1 december. Tegelijk met de verkiezing van 
De Grootste Belg door de Vlaamse openbare tv-zender liep een 
soortgelijke, onafhankelijke verkiezing door de Franstalige omroep RTBF. 
Er werden dus twee Grootste Belgen verkozen.  
De tweespalt in de verkiezing om de grootste Belg is volgens sommigen 
dan ook symptomatisch voor de verdeeldheid van België. De twee 
verkiezingen verschilden op enkele punten: zo was het Koningshuis 
populair bij de Franstaligen en stemden de Vlamingen veel voor 
sportfiguren. 

 
 



Pater Damiaan 

[Heilige] Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 
januari 1840 – Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische Picpus-
pater en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten. Hij is de 
beschermheilige voor de lepralijders en aidspatiënten. Zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd.  

De Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria of Congregatio Sacrorum Cordium (ss.cc.) 
is een congregatie die in sommige landen bekend is onder de naam Picpus, naar de rue de Picpus in 
Parijs waar de congregatie kort na haar stichting in 1800 haar moederhuis vestigde. 
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Paul Janssen 

Dr. Baron Paul Adriaan Johannes Janssen (Turnhout, 12 september 1926 – Rome, 11 november 
2003) was een Belgisch arts en farmacoloog en stichter van het bedrijf Janssen Pharmaceutica. 
 
Paul werd geboren als oudste van 4 kinderen in het gezin van dokter Constant Janssen en Margriet 
Fleerackers. Behalve arts was zijn vader ook actief als ondernemer, met de exclusieve distributie in 
België, Nederland en Belgisch Kongo van de producten van de Hongaarse farmaceutische firma 
Gedeon Richter Ltd. 
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Eddy Merckx 

Edouard Louis Joseph (Eddy) baron Merckx (Meensel-Kiezegem, 17 juni 1945) is een Belgische voormalige 
wielrenner die van 1961 tot 1978 actief was. Hij werd met 525 gewonnen wedstrijden door 
wielerkenners als de succesvolste wielrenner aller tijden beschouwd. Het Franse tijdschrift Vélo betitelde 
hem in 2000 als "de grootste ooit in het wielrennen".  

Hij won de Tour de France en de Giro d'Italia vijf keer, won alle klassiekers behalve Parijs-Tours en 
Bordeaux-Parijs, won de Vuelta a España, won als professional én als amateur het 
wereldkampioenschap, en brak het werelduurrecord. In 2011 kreeg hij een eredoctoraat aan de Vrije 
Universiteit Brussel. 
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Ambiorix  
Standbeeld van Ambiorix in Tongeren 

Ambiorix was ten tijde van Julius Caesars verovering van Gallië samen met Catuvolcus koning 
van de Gallische stam de Eburonen, die in een gebied in het tegenwoordige België en 
gedeeltelijk in Nederland leefden.  

Hij werd vanaf de 19e eeuw een Belgische historische held vanwege zijn verzet tegen de 
Romeinse bezetters, zoals beschreven staat in Caesars "Commentarii de Bello Gallico". De 
naam Ambiorix betekent Rijke koning. 
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Adolf Daens 

Adolf Daens (Aalst, 18 december 1839 – 14 juni 1907) was een Belgisch geestelijke en politicus. Hij volgde 
klassieke humaniora bij de paters jezuïeten in het Sint-Jozefscollege van zijn geboortestad Aalst. Nadat 
een poging om jezuïet te worden mislukte, werd hij priester. Getroffen door de mensonwaardige 
omstandigheden in de fabrieken van Aalst, ging hij zich interesseren voor het lot van de arbeiders en 
riep de daensistische beweging in het leven. Als uitvloeisel hiervan werd in 1893 de flamingantische 
Christene Volkspartij opgericht, daarbij geïnspireerd door de pauselijke encycliek Rerum Novarum van 
paus Leo XIII. De Christene Volkspartij streefde het democratiseren en het radicaliseren van de 
Katholieke Partij na. 

Hij werd verkozen tot volksvertegenwoordiger, maar kreeg tegenwerking van de traditionele Katholieke 
Partij, de burgerij en de kerkelijke overheid. Uiteindelijk werd hij uit zijn ambt van priester ontzet. 
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Andreas Vesalius 

Andreas Vesalius (gelatiniseerde naam van Andries van Wesel) (Brussel, 31 december 1514 – 
Zakynthos (Griekenland), 15 oktober 1564) was een Brabants arts en anatoom.  

Vesalius was één van de grondleggers van de anatomie. Hij schreef het eerste complete boek 
over de menselijke anatomie, De humani corporis fabrica libri septem (Zeven boeken over de 
bouw van het menselijk lichaam), gedrukt door Johannes Oporinus (Bazel, 1543). 
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Jacques Brel 

Jacques Romain Georges Brel (Schaarbeek, 8 april 1929 - Bobigny (Parijs), 9 oktober 1978) was een 
Belgische zanger, componist en tekstschrijver die in de vroege jaren zestig uitgroeide tot een 
internationale vedette. Na zijn afscheid van het podium in 1967 was hij enige tijd actief als filmacteur en 
-regisseur. Tijdens het belangrijkste deel van zijn carrière werkte hij intensief samen met de componisten 
François Rauber en Gérard Jouannest. 

De in Brussel wonende Brel beschouwde zichzelf als Franstalige Vlaming. Hij zong voornamelijk in het 
Frans en nam enkele Nederlandse versies van zijn chansons op, meestal door Ernst van Altena vertaald.  

Vanwege zijn kritische, vaak spottende, teksten over de Vlaamse Beweging en het leven onder de 
vleugels van de rooms-katholieke Kerk was Brel vooral onder Vlamingen omstreden. Hij schreef echter 
diverse lofzangen op het Vlaamse land en het vrouwelijk deel van zijn bewoners. 
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Gerard Mercator 
Gerard Mercator (oorspronkelijk Gerard de Kremer of de Cremer; Latijn: Gerardus Mercator Rupelmundanus, "Gerard 
de Kremer van Rupelmonde") (Rupelmonde, 5 maart 1512 – Duisburg, 2 december 1594) was een Vlaamse cartograaf, 
instrumentmaker en graveur, die al tijdens zijn leven als de "Ptolemaeus van zijn tijd" beschouwd werd. Hij groeide op 
in het Gulikse Gangelt, een grensplaats niet ver van Sittard. 

 

Mercator zag zichzelf veel meer als een wetenschappelijk kosmograaf, dan als iemand die met het maken en verkopen 
van kaarten zijn brood moest verdienen. Zijn productie was niet erg uitgebreid. Hij is bekend van een globepaar, een 
vijftal wandkaarten en een onvoltooide kosmografie. Daarnaast introduceerde hij het woord atlas. Dit woord omvatte 
destijds alle kaarten van de kosmos; dus van zowel het heelal als de aarde. Deze producten, die Mercator voornamelijk in 
de Duitse Rijnstad Duisburg vervaardigde, hadden voor de latere commerciële kaartmakers in de Nederlanden een 
significante invloed. 

 



Peter Paul Rubens 
‘Zelfportret’ 1623 - ‘De drie Gratiën’ 1620-’23 

Peter Paul Rubens (Siegen (Duitsland), 28 juni 1577 – Antwerpen, 30 mei 1640) was een Vlaamse 
barokschilder, tekenaar en diplomaat, werkzaam in Antwerpen. Hij werd ook wel Pieter Paul, Pieter 
Pauwel of Petrus Paulus genoemd. Rubens werd ook twee keer geadeld: in 1624 verhief Filips IV van 
Spanje hem aan het Spaanse hof tot de adel voor zijn diplomatieke missies in de Noordelijke 
Nederlanden, en in 1630 werd hij door Karel I van Engeland geridderd aan het Engelse hof in Whitehall. 
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Hendrik Conscience 

Henri (Hendrik) Conscience (Antwerpen, 3 december 1812 – Elsene, 10 september 1883) was een Vlaams 
schrijver. Hij werkte zich door talent en ijver op tot een Vlaams volksschrijver. Er wordt van hem gezegd 
dat hij "de man was die zijn volk leerde lezen." 

Door middel van zijn 'schilderende' teksten probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. 
Alhoewel Conscience pro-Belgisch was, bleek uit zijn geschriften een felle vlaamsgezindheid. Zijn 
populairste werk, De leeuw van Vlaanderen, werd verfilmd door Hugo Claus.  

Naast schrijver is hij ook bestuurder, griffier, redacteur, arrondissementscommissaris en bewaarder van 
musea geweest. 
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