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2. 1. 

Prinselijke naam 
Willem-Alexander wordt op 27 april 1967 geboren in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Hij is op 

dat moment tweede in lijn van troonsopvolging. Zijn vader doet op 2 mei de geboorteaangifte en de 

jonge prins wordt op 2 september gedoopt als lid van de Nederlandse Hervormde Kerk.  

 

Zijn voornamen Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand  zijn betekenisvol: 

 

Willem is sinds generaties de eerste naam van de Oranje-troonopvolger,  

Alexander heeft volgens zijn ouders geen historische betekenis. Toevalligerwijze zijn de eerste 

twee namen van koning Willem III ook Willem Alexander, maar zonder  

verbindingsstreepje, 

Claus naar zijn vader, 

Georg naam die voorkomt in de familie van prins Claus wiens tweede naam ook Georg was 

Ferdinand naar de beste vriend van prins Claus: Ferdinand Graf von Bismarck-Schönhausen. 

 

Op het moment dat Den Bosch het Willem-Alexander Ziekenhuis krijgt, woont de prins in Kasteel  

Drakensteyn in Lage Vuursche in de gemeente Baarn. Hij gaat naar de Nieuwe Baarnse School. Bij 

de troonsbestijging van zijn moeder in 1980 wordt hij automatisch Prins van Oranje. Op 30 april 2013 

wordt hij ingehuldigd tot Koning der Nederlanden. 

Willem-Alexander als naamgever 
Een naam van waarde - Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Het Protestansch Ziekenhuis opent in 

1914 haar deuren op het voormalige 

bastion Vught in Den Bosch.  

Dertig jaar eerder, in 1883, heeft de 

kerkraad van de Hervormde Gemeente 

al besloten dat ‘een eigen’ ziekenhuis 

nodig is om te voorkomen dat nog meer  

protestanten die in het Groot  

Ziekengasthuis opgenomen worden, 

zich bekeren tot het katholicisme.  

 

Als het ziekenhuis in 1974 verhuist 

naar Deuteren krijgt het de naam van 

de dan zevenjarige  

prins Willem-Alexander.  

 

In het midden van de jaren tachtig van 

de twintigste eeuw fuseert het  

Willem-Alexander  

Ziekenhuis met het Groot  

Ziekenhuis. Dit resulteert in 1990 in het 

Bosch Medicentrum dat in 2010 

opgaat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Het gebouw van het Willem-Alexanderziekenhuis is opgenomen in de nieuwbouw van 

het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

● 

waarde in 

de naam 

1. Als gevolg van de reformatie vinden sinds 

1574 in de van oorsprong katholieke Grote 

of  St. Jacobskerk te Den Haag uitsluitend    

protestantse diensten plaats. Al      

eeuwen trouwen leden van het Huis van 

Oranje hier, zoals in 1937 de latere koningin 

Juliana en in navolging van vele voorouders 

wordt prins Willem-Alexander er op              

2 september 1967 gedoopt. 

2. De begrippen  ziekenhuis,     

gasthuis en  gesticht  worden 

door elkaar gebruikt. Zie Utrecht  verhaalt: 

‘spijzen, laven, kleden en herbergen.’                       

 

 

 

                              

andere 

 naam 

3. 

3. De Zuid-Afrikaanse hartchirurg Christiaan 

Barnard (1922 – 2001)  verricht in 1967   

de eerste geslaagde                                   

harttransplantatie van mens op 

mens.  

4. 30 april 2013 wordt Willem-Alexander in de 

Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd als 

koning der Nederlanden. 

5. De zevenjarige Willem-Alexander in 1974. 

 

4. 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 

(2010) 

 

Protestants Ziekenhuis  

Willem-Alexander (1914) 

 

5. 

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

 

 

Deze editie van ‘de naam verhaalt:’ is gemaakt in het kader van het  

NVTZ-lustrum (2018) ‘van waarde blijven’.  


