
Albert Einstein
Hij behoort samen met
Galileo Galilei en Sir Isaac
Newton tot de allergrootste
vernieuwers van ons abstracte
denken over het heelal. Hij
kwam met volledig nieuwe
opvattingen over ruimte, tijd
en zwaartekracht. Bovendien
was hij een voorvechter van
het pacifisme en liberalisme
en nog steeds staat hij bekend
als de ‘grand old man’ van de
wereldvrede.

Richard Branson 

Richard Branson is de
oprichter en CEO van Virgin
Records en van Virgin Atlantic
Airlines. Ook was hij een van
de eersten die een poging
ondernam om met een ballon
rond de wereld te reizen.

Martin Luther King 

Deze zoon van een baptistisch
predikant in Atlanta, in de
Amerikaanse staat Georgia,
werd zelf ook predikant en
zette zich vooral in voor de
burgerrechten. Hij was de
leider van de zwarte beweging
voor gelijke rechten en stond
bekend om zijn politiek van
geweldloos verzet en zijn
buitengewone retorische
gaven. In 1964 ontving hij de
Kennedy-vredesprijs en de
Nobelprijs voor de Vrede.

Bob Dylan

Folkzanger en songwriter,
geboren in Minnesota. Zijn
artiestennaam verwijst naar de
dichter Dylan Thomas. Hij
verwierf zijn bekendheid in de
jaren '60, in de folktraditie van
Woody Guthrie. Belangrijke
elementen in zijn
songteksten, die een
duidelijke stempel hebben
gedrukt op de popmuziek en
popcultuur in die tijd,  waren
maatschappijkritiek en
politieke satire.

John Lennon, Yoko Ono 

Samen bedachten ze een
vorm om actie te voeren voor
de vrede. Ze bleven in bed en
lieten zich daar filmen en
interviewen. De in 1969 onder
de naam van The Plastic Ono
Band opgenomen single ‘Give
Peace a Chance’ werd het
lijflied van de pacifisten.

De idealisten en revolutionaire
denkers van Apple's
Think different-campagne.



Thomas Alva Edison 

Edison trok zich in 1876 terug
uit de fabriek om al zijn tijd te
besteden aan onderzoek. In
1877 vond hij de fonograaf uit
en in 1879 de kooldraadlamp
en diverse filmtoestellen. Hij
ontdekte in 1883 de
elektronenemissie uit een
gloeidraad, die de basis zou
worden voor het elektrisch
ventiel. In totaal ontving hij
patenten voor meer dan
duizend uitvindingen.

Maria Callas

Deze sopraan studeerde aan
het conservatorium van
Athene en verwierf in 1947 bij
haar eerste optreden in
Verona in ‘La Gioconda’
onmiddellijk grote erkenning.
Ze zong met overtuigende
perfectie de meest
prestigieuze sopraanrollen en
schitterde met haar virtuoze
belcanto.

Muhammad Ali

Omdat Ali om godsdienstige
redenen weigerde in militaire
dienst te treden werd hem in
1967 de wereldtitel boksen
afgenomen. Na een lang
proces kreeg hij uiteindelijk in
1970 zijn bokslicentie terug.
Zijn extravagante stijl maakte
hem tot een legende en zijn
leus ‘I am the greatest’ werd
door velen overgenomen. In
1980, toen er werd
opgeroepen tot een boycot
van de Olympische Spelen,
werd Ali door president Carter
als speciale afgezant naar
Afrika gestuurd.

Richard Buckminster
Fuller

Deze architect en ingenieur
dankt zijn bekendheid aan de
lichte, geprefabriceerde huizen
en de geodetische koepel.
Bovendien was Fuller een
overtuigd voorstander van het
natuurlijke gebruik van design.
Met name door zijn ecologische
uitgangspunten was hij zijn tijd
ver vooruit. Door zijn
enthousiasme en zijn radicale
denken werd hij de goeroe van
een hele generatie architecten
en designers.

Amelia Earhart

In Atchison in Kansas geboren
vliegenier. Zij was de eerste
vrouw die per vliegtuig de
Atlantische Oceaan overstak,
zij het als passagier. In 1932
volbracht ze de vlucht alleen,
en in 1935 maakte ze een
solovlucht van Hawaï naar
Californië. In 1937 probeerde
ze rond de wereld te vliegen,
maar haar vliegtuig raakte
boven de Grote Oceaan
vermist.

Ted Turner

Eigenaar van een van de
belangrijkste nieuwszenders
in de Verenigde Staten. In de
jaren zestig kocht hij een klein
televisiestation in Atlanta en
bouwde dat met behulp van
satelliet- en kabeltechniek uit
tot het ‘superstation’ WTBS.
In 1980 richtte hij het Cable
News Network (CNN) op, dat
24 uur per dag nieuws
uitzendt.



Pablo Picasso 

Hij maakte meer dan 50.000
werken en vervaardigde in zijn
laatste jaren (1966-1973) drie
belangrijke series tekeningen,
waaronder 347 etsen zonder
titel (1968). Zijn negentigste
verjaardag werd gevierd met
een expositie van acht van zijn
werken in het Louvre in Parijs
op de plek waar normaal de
Mona Lisa hangt. Hij
domineerde de kunst in het
begin van de twintigste eeuw..

Mahatma Gandhi

Mahatma (‘de grote ziel’)
Gandhi was een bekend moraal-
filosoof en hervormer. Hij wilde
India van de kasten en van het
materialisme bevrijden. Als
overtuigd patriot bracht hij de
nationale beweging op een
hoger plan. Vooral in Azië werd
hij gezien als een persoonlijk-
heid met een grote invloed op
de vrede. Zijn leer bevatte een
boodschap voor de hele wereld.

Jim Henson 

Zijn ‘Muppets’ verschenen
voor het eerst op tv in het
korte programma ‘Sam and
His Friends’. Na enkele
reclamespots en andere korte
uitzendingen volgde vanaf
1969 Sesamstraat. Vervolgens
werden Kermit, Miss Piggy en
hun vrienden een fenomenaal
succes in de Muppet Show,
die naar schatting 235 miljoen
kijkers bereikte in meer dan
honderd landen. Ook werkte
Henson mee aan diverse films
en aan een met een Grammy
Award bekroond album.

Alfred Hitchcock 

In Londen geboren film-
regisseur. Hij volgde een
opleiding aan een hogere
technische school en begon in
1920 als junior-technicus bij
de film. In 1925 regisseerde
hij zijn eerste film en hij
ontwikkelde zich tot de
onovertroffen ‘master of
suspense’. Zijn psycho-
logische verwikkelingen en
zijn nieuwe cameratechnieken
leverden hem internationale
erkenning op.

Martha Graham 

Zij was de beroemdste
vertegenwoordigster van de
expressieve, vrije danskunst in
de VS. In haar werken ging
het om het leven in
grensgebieden, zoals in
‘Appalachian Spring’ (1944),
om Griekse mythen, zoals in
‘Clytemnestra’ (1958), en om
psychologische drama’s. Haar
danspedagogiek werd door
vele academies overgenomen. 

Frank Lloyd Wright

Een van de beroemdste
architecten van onze tijd. Tot
zijn grootste werken behoren
het Imperial Hotel in Tokio en
het Guggenheim Museum of
Art in New York. Hij geldt als
de belangrijkste architect van
moderne woonhuizen die
geheel zijn aangepast aan de
bestaande aspecten van het
landschap. 



Joan Baez

Folkzangeres, geboren in 1941
op Staten Island in New York.
Toen de traditionele folkmuziek
in de jaren zestig nieuw leven
werd ingeblazen, werd zij door
haar liederen en haar politieke
ideeën vooral bij het jongere
publiek razend populair. Ze gaf
benefietconcerten voor de
burgerrechtenbeweging en de
UNESCO en trad op tijdens
manifestaties tegen de oorlog in
Vietnam.

Paul Rand

Grafisch ontwerper wiens
werk jarenlang bepalend is
geweest voor dit vakgebied.
Hij ontwikkelde voor diverse
grote Amerikaanse bedrijven
logo’s die zich allemaal
kenmerkten door een grote
eenvoud. Hoewel ze al
tientallen jaren geleden zijn
gecreëerd, worden vele ervan
nog steeds gebruikt, zoals de
logo's van IBM, UPS, NeXT
Computer en de Yale-
universiteiten.

Dalai Lama

Spiritueel en wereldlijk leider
van Tibet. Tenzin Gyatso, zoals
zijn eigenlijke naam luidt, werd
in 1937 benoemd tot veertiende
Dalai Lama. In 1950 vluchtte hij,
na een mislukte poging om de
Chinese regering omver te
werpen, naar Tjoembin in het
zuiden van Tibet. Hij vocht voor
de autonomie van Tibet en wist
die ook af te dwingen. In 1989
kreeg hij de Nobelprijs voor de
vrede als erkenning voor zijn
inzet om zijn vaderland
geweldloos te bevrijden.

Buzz Aldrin

Astronaut op de Gemini- en
Apollovluchten. Aldrin (1930)
ontwikkelde technieken die bij
alle NASA-vluchten, inclusief de
eerste koppeling met een
Russisch ruimteschip, werden
gebruikt. Op 20 juli 1969 waren
Buzz Aldrin en Neil Armstrong
de eerste mensen die voet op
de maan zetten. De
inspanningen van Aldrin zijn van
grote invloed geweest op
verdere ontwikkelingen op het
gebied van de ruimtevaart.

William Bernbach

Mede-oprichter van de DDB
(Doyle Dane Bernbach)
Needham Worldwide
Communications Group.
Bernbach was een van de
belangrijkste voortrekkers
tijdens de ‘creative boom’ in de
jaren zestig. Hij ontwikkelde
een nieuwe stijl van reclame-
maken. Een voorbeeld daarvan
is zijn in 1951 gestarte
campagne voor Volkswagen in
de Verenigde Staten
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