
De grootste Nederlander 

De grootste Nederlander is een televisieprogramma dat in Nederland in 2004 door de 
KRO werd uitgezonden. Het programma is gebaseerd op het BBC-programma Great 

Britons (2002). Door middel van een verkiezing werd vastgesteld wie volgens het 
Nederlandse publiek de grootste Nederlander aller tijden is.  



      Pim Fortuyn 

Wilhelmus Simon Petrus (Pim) Fortuyn (officieel Fortuijn[1]) (Driehuis 1948 – Hilversum  
6 mei 2002) was een Nederlandse politicus, socioloog, auteur en columnist. 



Willem van Oranje 

Willem (slot Dillenburg, 24 april 1533 – Delft, 10 juli 1584), prins van Oranje, graaf van 
Nassau-Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of onder zijn bijnaam Willem de 
Zwijger, en in Nederland vaak Vader des vaderlands genoemd, was aanvankelijk stadhouder 
(plaatsvervanger) voor de regerend heer der Nederlanden. Hij begon zijn loopbaan in dienst 
van de Rooms-Duitse keizer Karel V. Meningsverschillen met Karels opvolger Filips leidden 
uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog. 



Willem Drees 

Willem Drees (Amsterdam, 5 juli 1886 - Den Haag, 14 mei 1988) was een Nederlandse politicus voor de 
SDAP en de latere PvdA. Hij was minister-president van Nederland van 1948 tot 1958, en wordt door 
menigeen beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici. Onder zijn leiding 
vonden zowel de dekolonisatie van Nederlands-Indië als de wederopbouw van Nederland plaats. 
Drees was een overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en 
zeker niet alles tegelijk'). 
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Antoni van Leeuwenhoek  

Antoni van Leeuwenhoek (of Anthonie, Antonie of Theunis) (Delft 1632 –  1723) was een Nederlandse 
handelsman, landmeter, wijnroeier, glasblazer en microbioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend 
door zijn zelf gefabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie. 
Vanaf 1674 deed hij vele ontdekkingen die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal 
Society in Londen. 
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Desiderius Erasmus 

Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 – Bazel, 12 juli 1536) was een 
Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist. Erasmus werd 
als Geert Geerts (ook Gerhard Gerhards of Gerrit Gerritsz) geboren, de naam Erasmus dankt hij aan de 
in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formiae. 
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Johan Cruijff (Cruyff) 

Hendrik Johannes (Johan) Cruijff (Amsterdam, 25 april 1947 - ) is een voormalig Nederlandse 
profvoetballer en voetbalcoach. Cruijff wordt wereldwijd erkend als een van de beste voetballers aller 
tijden. In 1999 werd hij door de IFFHS verkozen tot Europees voetballer van de twintigste eeuw. 
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Michiel de Ruyter 

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Vlissingen, 24 maart 1607 - Baai van Syracuse, 29 april 1676) was een 
Nederlands admiraal. Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevâer, ofwel grootvader) is een van de 
bekendste zeehelden in de Nederlandse geschiedenis. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste 
admiraal van zijn tijd. In de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol. 
Daarnaast nam hij deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en tegen piraterij in de Middellandse Zee. 
De Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders, en was zelfs een tijdlang als zelfstandig 
ondernemer actief in de walvisvaart. 
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Anne Frank 

Annelies Marie (Anne) Frank (Frankfurt am Main, 12 juni 1929 – Bergen-Belsen, begin maart 1945) was 
een uit Duitsland afkomstig Joods meisje dat bekend is geworden door het dagboek dat ze schreef 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze ondergedoken zat in Amsterdam. Zij stierf aan uitputting 
en/of vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het dagboek is postuum gepubliceerd en later 
vertaald in vele talen. Het boek heeft inmiddels een oplage van vele miljoenen. 

Anne Frank is opgenomen in de Canon van Nederland van de commissie-Van Oostrom als een van de 
vijftig thema's. 
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Rembrandt van Rijn 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 of 1607 – Amsterdam, 4 oktober 1669) was 
een Nederlands kunstschilder. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Hollandse meesters 
van de 17e eeuw. Rembrandt vervaardigde in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd 
etsen en tweeduizend tekeningen, met als bekendste werk De Nachtwacht (1642). 

Zijn werk behoort tot de Barok en hij is zichtbaar beïnvloed door het Caravaggisme, alhoewel hij nooit 
in Italië is geweest. Zijn opmerkelijke beheersing van het spel met licht en donker, waarbij hij vaak 
scherpe contrasten (clair-obscur) neerzette om zo de toeschouwer de voorstelling binnen te voeren, 
leidde tot levendige scènes vol dramatiek. 
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Vincent van Gogh 
Vincent Willem van Gogh (Zundert  1853 – Auvers-sur-Oise 1890) was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt 
onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Van Goghs 
invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere 
aspecten van de twintigste-eeuwse kunst. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is gewijd aan het werk van Van Gogh 
en zijn tijdgenoten. 

Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Deze erkenning kwam echter 
pas laat. Tijdens zijn leven werd er waarschijnlijk maar één schilderij verkocht: De rode wijngaard (Poesjkinmuseum in 
Moskou). Anna Boch, een Belgische kunstenares en zus van zijn vriend Eugène Boch kocht het voor 400 toenmalige 
frank op de expositie van de Brusselse Les XX in 1890, een paar maanden voor Van Goghs dood. 

Er verliepen maar drie jaar tussen zijn zwaarmoedige De aardappeleters (1885) en de kleurenexplosie in het zuidelijke 
Arles (1888). Van Gogh produceerde al zijn werk in slechts tien jaar, voordat hij begon te lijden aan een zenuwziekte 
en, naar men algemeen aanneemt, zelfmoord pleegde. Zijn roem groeide na zijn dood snel. 
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