De Grootste Belg (RTBF)
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.

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.

Boudewijn van België
Boudewijn en Fabiola in 1969
Boudewijn Albert Karel Leopold Axel Marie Gustaaf (Brussel, 7 september 1930 – Playa Granada, Motril,
31 juli 1993), Hertog van Brabant (1934–1950), Graaf van Henegouwen (1930–1934), Prins van België,
regeerde in de periode 1950–1951 als koninklijk prins en van 1951 tot 1993 als Koning der Belgen.
Koning Boudewijn overleed op 31 juli 1993 in zijn buitenverblijf in Playa Granada, Motril in Spanje en
werd, omdat zijn huwelijk kinderloos bleef, opgevolgd door zijn jongere broer Albert, die aldus koning
Albert II der Belgen werd.

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 Picpuspater 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.

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.

Zuster Emmanuelle
Zuster Emmanuelle, geboren als Marie-Madeleine Cinquin (Brussel, 16 november 1908 - Callian (Var), 20 oktober 2008),
was een Belgisch-Franse zuster. Ze nam haar kloosternaam aan toen ze toetrad tot de Congregatie van Onze-LieveVrouw van Sion in Jeruzalem, waar ze docente letterkunde en filosofie was.
Op het moment van haar pensioen als leerkracht in 1971 (ze was toen 62 jaar), besloot ze zich te ontfermen over de
armen. Zuster Emmanuelle staat bekend om haar strijd tegen armoede en uitsluiting. Dat deed ze ook buiten de Franse
landsgrenzen. In Egypte, Turkije en Tunesië ging ze Letteren en Filosofie doceren en op latere leeftijd besliste ze om
samen te gaan wonen met de minderbedeelden in de sloppenwijken in Caïro. De giften die ze van over de hele wereld
ontving investeerde ze in de bouw van scholen en gebouwen. Zelfde initiatieven zette ze later op poten in Libanon,
Soedan en de Filipijnen.
'Haar engagement overschreed de grenzen, zoals bij moeder Teresa', zei pater Federico Lombardi, woordvoerder van het
Vaticaan. 'Haar getuigenis toonde aan hoe de christelijke liefdadigheid erin slaagt om verschillen te overbruggen tussen
nationaliteit, ras en religie'.

José van Dam
Joseph baron van Damme (Brussel, 25 augustus 1940), bekend onder de naam José van Dam,
is een Belgische bas-bariton en operazanger.
Van Dam zong vrijwel alle grote baritonrollen uit het operarepertoire, maar gaf ook veel
liederrecitals. Sinds 1993 is Maciej Pikulski zijn enige pianobegeleider in de grootste
concertzalen van de wereld: Carnegie Hall in New York, het Teatro alla Scala van Milaan, De
Munt in Brussel, het Concertgebouw in Amsterdam, het Teatro Colón in Buenos Aires en het
Théâtre des Champs-Elysées in Parijs.

Benoît Poelvoorde
Benoît Poelvoorde (Namen, 22 september 1964) is een Belgische acteur, komiek en
filmregisseur.

Hergé
Hergé is het pseudoniem voor Georges Prosper Remi Remi (Etterbeek, 22 mei 1907 – Sint-LambrechtsWoluwe, 3 maart 1983). Hergé was een Belgische striptekenaar, die vooral bekend is als schepper van De
avonturen van Kuifje.
Remi gebruikte voor zijn pseudoniem de initialen van zijn naam Georges Remi. Als de G.R. omgekeerd
wordt en op zijn Frans wordt uitgesproken, klinkt dat als er-gee. Remi maakte er de schrijfwijze Hergé van.
De Blauwe Lotus is een beslissend album in het leven van Hergé en in de ontwikkeling van Kuifje. Dit was
het eerste avontuur waarvoor Hergé nauwgezet onderzoek deed naar de wereld waarin zijn verhalen
zich afspeelden. Daarvoor verzon hij auto's, schepen en gebouwen vaak zelf en maakte hij culturen en
volken tot stereotypen. Juist door deze stereotypen wordt Hergé nog weleens van racisme beticht.

René Magritte
René François Ghislain Magritte (Lessen, 21 november 1898 – Schaarbeek, 15 augustus 1967) was een
Belgisch surrealistisch kunstschilder.
Toen René Magritte in 1912 dertien jaar oud was, werd zijn moeder dood uit de rivier de Samber gehaald.
Zij had zich met een doek voor haar voorhoofd in het water gestort. In zijn werk verwijst hij meermaals
naar dit drama met illustraties van een vrouw van wie het aangezicht bedekt is. Magritte had twee broers:
Raymond en Paul.
Van 1916 tot 1921 kreeg Magritte een opleiding aan de Brusselse Academie, onder leiding van Gisbert
Combaz, Emile Vandamme-Sylva en Constant Montald. In 1922 trouwde hij met Georgette Berger.

Georges Simenon
Georges Joseph Christian Simenon (Luik, 13 februari 1903 - Lausanne, 4 september 1989) was
een (Franstalige) Belgische schrijver. Hij schreef aanvankelijk ook onder de pseudoniemen
Georges Sim, Christian Brulls, Gom Gut, Georges d'Isly, Jean du Perry, Jean Dorsage, Jacques
Dorsonne, Luc Dorsan, Georges Martin, Georges en Gaston Vialis.
Simenon werd bij het grote publiek vooral bekend als de schrijver van 75 detectiveromans en
28 korte verhalen over Maigret. Daarnaast schreef hij nog eens 136 psychologische romans
en honderden andere verhalen.

