NAMEN VOL VREUGDE
’s Werelds vrolijkste namenboek

Theo van Remundt

De Romeinen zeiden het al: ‘Nomen est omen’ – De naam is een voorteken
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Met de koop van mijn boeken steunt u

Ik heb ervoor gekozen om de opbrengst van mijn boeken volledig te schenken
aan Artsen zonder Grenzen.
Artsen zonder Grenzen is een wereldwijde organisatie die overal waar
crisissituaties ontstaan en waar medische hulp gevraagd wordt, wil helpen.
Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke organisatie zonder politieke
bindingen. Ze bepaalt zelf, los van politieke, economische of religieuze belangen,
aan wie ze hulp wil verlenen. De mensen van Artsen zonder Grenzen werken aan
een mooiere wereld, dit gebeurt vaak in de meest moeilijke situaties.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd, opgeslagen in en geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch,
mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande toestemming van de auteur.
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Hoe mooi is dat?
Een vrolijke naam maakt blij!
Een naam is een metafoor, dit wil zeggen dat een naam een grotere betekenis
heeft dan we in woorden kunnen uitdrukken.
Onze verbeelding helpt om namen meer betekenis en kleur te geven.
Over het duiden van namen

Heel vaak kan een naam op verschillende manieren worden geduid. De meeste
namen hebben positieve en mooie duidingen. Niet iedere naam heeft een, op
het eerste gezicht positieve of mooie duiding. Hier volgt een enkel voorbeeld.
Claudius. (m) Latijn. “Manke. – Kreupele.”. // ‘claudeo’ = mank gaan; zwak
zijn. ‘claudico’ = a) mank, kreupel zijn. b) mank gaan; zwak zijn; geen steek
houden. ‘mancus’ = door ongelijke lengte van benen gebrekkig lopend. //
Romaans. ‘claudus’ = lam, mank, kreupel.
De naam Claudius is en wordt ondanks alles, toch veel gegeven, hoe komt dat?
Claudius is een bekende Romeinse familie- en keizersnaam. De naam is
verbonden met aanzien en macht. We zien de volgende figuurlijke duidingen:
“Aanzienlijk. – Machtig. – Adellijk. - Heersend.”.
Het kan ook zijn dat we een oude duiding niet goed begrijpen. Een voorbeeld
hiervan vinden we bij de naam Maria.
Aan de naam Maria is het Hebreeuwse woord mârâh verbonden. Mârâh
betekent: bitter, bitterheid en bedroefd. Dit zijn niet direct stempels die we een
nieuwgeborene willen geven, toch is de naam Maria en haar vele afleidingen,
wereldwijd een van de meest gegeven namen. Hoe kan dat?
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Een belangrijke reden is het vernoemen naar een bekende en gewaardeerde
Maria, dat kan een familielid zijn, maar ook een bekende en gewaardeerde
naamdraagster. De naam Maria kreeg mede door haar enorm veel fantastische
naamdraagsters, enorm veel positieve duidingen.
In vervlogen tijden had het woord bitter niet de vervelende associaties die wij er
bijna onmiddellijk aan verbinden. Bitter staat ook voor deugdelijkheid, voor
voedsel dat bereid is om lang bewaard te kunnen worden maar ook voor mensen
die gelouterd en gezuiverd zijn.
In een aantal gevallen zien we duidingen die met de oorspronkelijke betekenis
niets te maken hebben. Een voorbeeld hiervan is ‘vrolijke’ bij Frans. Deze duiding
komt van een Franciscus die vrolijk en optimistisch was. Franciscus zag de zon
schijnen, ook als die er niet was. Franciscus had een groot vertrouwen in god en
mensen, ja in heel de schepping. Franciscus werd een symbool, de naam Frans
werd onlosmakelijk verbonden met vrolijkheid en optimisme.
Het komt ook voor dat een positieve naam gedragen wordt door een negatief of
verkeerd persoon en of verbonden wordt aan een negatieve gebeurtenis,
hiervan zijn veel voorbeelden waarvan er nu enkele volgen.
Corona. (v) 1) Latijn. “Kroon.”. – “Gekroonde.”. // ‘corona’ = krans (als
oorspronkelijk religieus) sieraad bij de maaltijd. 2) Sanskriet. “Aardig.”.
Toen in 2020 de coronacrisis of de Covit-19 pandemie uitbrak kreeg de naam
Corona een heel andere betekenis.
Adolf betekent letterlijk “Edele wolf.”. Na de Tweede Wereldoorlog was de
naam Adolf onlosmakelijk verbonden met Adolf Hitler de sterke leider van Nazi
Duitsland. Er waren nog maar weinig ouders die hun kind de naam Adolf
wilden geven.
Ook aan orkanen geven we namen, denk aan: Irma, Harvey, Katrina en Sandy.
Deze namen zijn na dat de orkaan heeft huisgehouden, in betreffend gebied
een bepaalde tijd zeker niet populair.
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Vrolijke namen
Aan het kiezen van een naam voor hun kind besteden ouders over het algemeen
veel tijd en zorg. In dit boek tref je geselecteerde namen, in hun duiding vind je
woorden als: ‘vrolijk, blij, opgewekt, gezegend, gelukkig, voorspoed en welvaart’.
Kortom woorden die vrolijkheid en blijheid uitdrukken.

Een naam is een belangrijk stuk van jezelf, het is een van de eerste cadeaus die
je van je ouders krijgt. Volgens de Grieken was de naam een voorspeller, een
naam zegt wie jij wordt en wie je bent.
Een naam gaat een leven lang met de drager mee. Mensen zijn bijna altijd trots
op hun naam en worden vaak nog trotser als ze meer duidingen leren kennen.
In dit boek staan namen uit heel de wereld. Namen uit de Klassieke Oudheid van
Grieken en Romeinen. Oud Germaanse namen, namen uit mythologieën. Namen
die we tegenkomen in boeken van Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme,
Islam en Jodendom. Namen uit alle delen van de wereld.
Een ding hebben de namen in dit boek gemeen, ze drukken ‘vreugde, plezier
en zegen’ uit.
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Namen vol vreugde
Aahlaad. Aahlad. // Ahlada. // Aahlaada. (m) Aahlaada. Aqlaadida. (v) India. Sanskriet.
Hindoestaans. “Vreugdevol. – Verrukt. – Blij.”. “Bubbel van vreugde.”. // ‘Ahlada’ =
herleven; opleven; vreugdevolheid; vreugde; verfrissing.
Aahlad. // Ahlada. // Aahlaad. (m) Aahlada. Aalladida. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans.
“Vreugdevol. – Verrukt. – Blij.”. “Bubbel van vreugde.”. // ‘Ahlada’ = herleven; opleven;
vreugdevolheid; vreugde; verfrissing.
Aaich. (m - v) Aaicha. Aaichah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aaisa. // Aisa. (v) Varianten van Aysa. a) Turks. Als de Maan.”. – “Prachtig. – Mooi.”. b)
Arabisch. Turks. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". –
“Die leeft.”.
Aaisha. Aaishah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
– Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aahlaad. (m) Aahlaadita. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Verrukking. – Bubbel van
vreugde.”.
Aahlaadith. (m) Aahlaaditha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vrolijk persoon.”. Bubbel
van vreugde.”.
Aaileen. (v) Variant van Aileen. a) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige
– Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c) Turks. “Stralenkrans (Halo)
rond de maan.”.
Aamod. (m) India. Sanskriet. Hindoe. “Plezier. - Vreugde.”.
Aamre. Aameree. Aamereei. Aamerei. Aameriyy. (m) Varianten van Amri. a) “Die een plaats
levendig maakt. – Die een plaats blij maakt. – Die lang leeft.”. b) “Die hoort bij het
Amervolk (de Amerstam).”. c) “Commandant. – Aanvoerder.”.
Aamrei. Aamri. Aamriy. Aamriyy. Aamry. (m) Varianten van Amri. a) “Die een plaats levendig
maakt. – Die een plaats blij maakt. – Die lang leeft.”. b) “Die hoort bij het Amervolk (de
Amerstam).”. c) “Commandant. – Aanvoerder.”.
Aana. (v) Variant van Ana. a) “Dartel. – Vrolijk.”. – “Geliefd.”. b) “Moeder.”. c) "Genadige. Lieflijke.".
Aanandamayee. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vreugdevol. – Blij. - Vrolijk.”. //
‘Ananda(m) Anando’ = gelukzaligheid, verrukking, plezier, vreugde, puur geluk,
verrukking, gewenste. ‘Anandamaya’ = gelukzalig; verrukkelijk; gemaakt voor of
bestaande uit vrolijkheid (geluk); opperste geest (gelukzaligheid).
Aanandi. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Altijd vrolijk. – Altijd opgewekt.”. // ‘Ananda(m)
Anando’ = gelukzaligheid, verrukking, plezier, vreugde, puur geluk, verrukking,
gewenste.
Aanandita. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vrolijke. – Opgewekte. - Gelukkige”.
Aarnavaz. (v) Perzië. Variant van Arnavaz. “Wiens woorden weldaden brengen. – Wiens
woorden goedheid brengen. – Wiens woorden vreugde brengen.”.
Aarnawaz. (v) Perzië. Variant van Arnawaz. “Wiens woorden weldaden brengen. – Wiens
woorden goedheid brengen. – Wiens woorden vreugde brengen.”.
Aashi. (v) India. Sanskriet. Arabisch. "Lach.”. – “Vreugde.”. – “Zegening.”.
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Aashir. (m) Arabisch. “Levende.”. – “Gezonde.”. – “Gelukkige.”. – “Welvarende.”.
Aaych. (m - v) Aaycha. Aaychah. Aaycheh. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks.
Sanskriet. Varianten van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. –
Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aayesh. (m) Aayesha. Aayeshah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayish. a) “Kleine.”. b)
"Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aayish. (m) Aayisha. Aayishah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayish. a) “Kleine.”. b)
"Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aayleen. // Ayleen. (v) Varianten van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Aaysa. Aaysaa. (v) Varianten van Aysa. a) Turks. Als de Maan.”. – “Prachtig. – Mooi.”. b)
Arabisch. Turks. "Voorspoed. – Geluk. -Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". –
“Die leeft.”.
Aaysha. Aayshah. (v) Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. – Geluk. Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Abayomea. Abayomee. Abayomey. (m) Zuidwest-Afrika. Yoruba. Varianten van Abayomi. “Hij
is gekomen om geluk te brengen.”.
Abayomi. Abayomie. Abayomy. (m) Zuidwest-Afrika. Yoruba. Variant van Abayomi. “Hij is
gekomen om geluk te brengen.”.
Abbey. // Abey. (m - v) 1) Vleivormen van Abigail. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader
juicht.”. 2) Hebreeuws. Oud Frans. “Vader. – Priester.”. 3) Hebreeuws. Varianten van
Abraham. "Vader van velen (veel volkeren). - Vader van veel kinderen.". // "Vader is
verheven.". – “Aartsvader.”. – “Aanvoeder van een menigte.”.
Abbi. Abbie. // Abby. (v) Vormen van Abigail. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht.”.
Abbigaël. Abbigail. Abbigaili. (v – m) Hebreeuws. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht
(is vreugde.". // 'ab' = vader. 'gil' = blijdschap. // Kijk bij Abigail. // De naam Abbigaël
wordt ook wel aan jongens gegeven.
Abby. (v - m) Engelse vleivorm van Abigail (Abigaël). “Vreugde van de vader.”. // Abbey is een
naam die vooral aan meisjes wordt gegeven.
Abbygaël. (v) Variant van Abbigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht (is vreugde.".
Abegaia. // Abigaia. (v) Griekse varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader
juicht. (- is vreugde.).".
Abegail. (v) Spaans. Vorm van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht. (- is
vreugde.).".
Abei. Abeii. // Abey. (m - v) Varianten van Abi. a) “Vader.”. – “Mijn vader is vreugdevol.”. "Vreugde van de vader.". b) “Vader. - Vadertje. - Oudere broer. ”. c) “Vol zelfrespect. –
Vol beheersing.”.
Abey. // Abbey. (m - v) 1) Vleivormen van Abigail. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader
juicht.”. 2) Hebreeuws. Oud Frans. “Vader. – Priester.”. 3) Hebreeuws. Varianten van
Abraham. "Vader van velen (veel volkeren). - Vader van veel kinderen.". // "Vader is
verheven.". – “Aartsvader.”. – “Aanvoeder van een menigte.”.
Abi. (m - v) 1) Hebreeuws. “Vader.”. – “Mijn vader is vreugdevol.”. // Abi als korte vorm van
Abigaël. 2) Arabisch. “Vader. - Vadertje. - Oudere broer. ”. // ‘ab’ = vader. 3) Arabisch.
“Vol zelfrespect. – Vol beheersing.”. // ‘abi’ kan in het Arabisch gebruikt worden met de
betekenis vader, maar ook met de betekenis: vol zelfbeheersing; vol eigenwaarde, rustig,
beheerst.
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Abichail. (v) Hebreeuws. Variant van Abigaël. “Vreugde van de vader.”.
Abiegal. Abiegel. (v) Varianten van Abigaël. “Vreugde van de vader.”. – “Mijn vader juicht (is
vreugde).”.
Abigaël. Abigail. // Abigal. (v) Hebreeuws. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht (is
vreugde.". // 'ab' = vader. 'gil' = blijdschap, vreugde. ‘avigail’ = mijn vaders vreugde.
Abigaia. // Abegaia. (v) Griekse varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader
juicht. (- is vreugde.).".
Abigail. Abigaila. Abigaile. Abigailla. Abigaille. (v) Varianten van Abigaël. "Vreugde van de
vader.". - "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).".
Abigal. Abigala. Abigale. Abigali. // Abigaël. (v) Hebreeuws. "Vreugde van de vader.". - "Mijn
vader juicht (is vreugde.". // 'ab' = vader. 'gil' = blijdschap. // Kijk bij Abigaël.
Abigayle. (v) Vorm van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht. (is vreugde).".
Abigayil. Abigayila. (v) Somalië. Servië. Rusland. Varianten van Abigaël. "Vreugde van de
vader.". - "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).".
Abigeiru. (v) Japans. Variant van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht. (- is
vreugde.).".
Abigejl. Abigejla. (v) Servië. Rusland. Varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn
vader juicht. (- is vreugde.).".
Abigel. Abigela. Abigele. (v) Varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader
juicht. (- is vreugde.).".
Abigeli. Abigelia. (v) Nigeria en Bénin. Youba. Varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.".
- "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).".
Abigje. // Abichje. (v) 1) Verkleinvormen van Abe. a) "Door adel schitterend. - Schitterend door
adellijke afstamming.". b) “Everzwijn.”. // Vormen van namen met 'ever' = everzwijn. c)
"Vader van velen.”. – “Vader van veel kinderen.". - "Vader is verheven.". d) "Vreugde van
de vader.". - "Mijn vader juicht.". e) “Edele.”. 2) Vormen van Abbe. a) Korte vorm van
namen met het woord “Edel.”. b) “Man.”.
Abiïgayil. Abiïgayilla. (v) Somalië. Varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn
vader juicht. (- is vreugde.).".
Abiguel. (v) Spaans. Vorm van Abigail. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht (is
vreugde).".
Abihaïl. (v) Hebreeuws. Variant van Abigaël. “Vreugde van de vader.”.
Abinoam. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is genoegen. – Mijn vader is geluk.”.
Abirami. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Die aantrekkelijk (bekoorlijk - plezierig),
betoverend en aanbiddelijk is .”. // Abirami is een titel van de godin Laksmi. // ‘abhirAma’
= prachtig, plezierig, opgewekt, betoverend, behaaglijk.
Ablaj. (m) Arabisch. “Briljant.”. – “Helder van geest.”. – “Plezierige Verschijning.”. –
“Aangenaam en vrolijk voorkomen.”.
Abninum. (m) Variant van Abinoam. “Mijn vader is genoegen. – Mijn vader is geluk.”.
Abs. (v) Vleivorm van Abigaël. “Vreugde van de vader.”. - "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).".
Aby. (m - v) Germaans. Variant van Abe. 1) Korte vorm van Adelbertus. "Door adel schitterend.
- Schitterend door adellijke afstamming.". 2) Germaans. “Everzwijn.”. // Vorm van
namen met 'ever' = everzwijn. Het everzwijn staat symbool voor kracht en
onverschrokkenheid. 3) Korte vorm van Abraham. "Vader van velen.”. – “Vader van veel
kinderen.". - "Vader is verheven.". 4) Vorm van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn
vader juicht.". 5) Germaans. “Edele.”. // Korte vorm namen met ‘adel’ = adel, edel.

13

Adan. Adane. (v) Arabisch. Hebreeuws. “Die voor eeuwig ergens gelukkig woont.”. “Die vrolijk
woont (in een plaats).”. // Deze naam is gerelateerd aan Eden en Adaan (Hebreeuws).
"Geluk. - Gelukzaligheid. - Zaligheid. – Plezier. – Plaats van vrolijkheid.". – Lusthof.”.
Adaan. Adaane. (v) Arabisch. “Die vrolijk woont (in een plaats).”.
Adebayo. (m) Afrikaans. “Geboren in een vreugdevolle tijd.”.
Aden. (m - v) Adena. Adene. (v) Varianten van Eden. a) " “Plaats van altijd durende vreugde.”.
- Gelukzaligheid. - Zaligheid.". b) “Tandeloze.”. Figuurlijk: “Oude. – Wijze.”.
Adgil. Adgillis. (m) Germaans. “Vrolijke edele.”. // ‘athal’ = edel. ‘gil’ = vrolijk, dartel, wulps,
levendig.
Adiël. Adiel. (v) 1) Hebreeuws. Nigeria. “God is mijn juweel.”. – “Ornament van de koning.”. //
‘adi’ = ornament, juweel, sieraad. ‘an’ = ornament. ‘El = God. 2) In Nigeria wordt de naam
geduid als: “Lach. – Die lacht. – Die vrolijk is.”.
Adiel. (m) Adiela. Adielah. (v) Arabisch. Vormen van Adil. "Rechtvaardige. - Eerlijke.".
Adil-Bakit. (m) Arabisch. Dubbelnaam van Adil en Bahidj. "Opgewekte eerlijke." - "Vrolijke levendige rechtvaardige.".
Adil-Bakit. (m) Arabisch. Dubbelnaam van Adil en Bahidj. "Opgewekt. - Eerlijk. - Vrolijk. –
Levendig. - Rechtvaardig.".
Adin. (m - v) Adina. Adine. (v) 1) Hebreeuws. "Prachtig. - Slanke. - Ranke.". – “Vriendelijkheid.”.
2) Arabisch. Hebreeuws. Varianten van Adn of Eden. “Plaats van eeuwigdurend geluk.”.
– “Plaats van altijd durende vreugde.”.
Aditi. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vrij. - Grenzeloos.”. – “Gelukkig.“. // Aditi is een
moeder van de goden. // ‘Aditi = grenzeloos; compleet, geheel; ongebroken;
ongebonden; gelukkig, vrij, vrijheid, zekerheid, melk, aarde, moeder Gods; creatieve
kracht.
Adn. Adne. // Aden. (v) Arabisch. Hebreeuws. “Plaats van eeuwigdurend geluk.”. – “Plaats van
altijd durende vreugde.”. // Het woord ‘adn of eden’ wordt meerdere keren in de Koran
en in de Bijbel gebruikt.
Adyn. (m) Adyna. (v) Varianten van Eden. a) "Gelukzaligheid. - Zaligheid.". b) “Tandeloze.”.
Figuurlijk: “Oude. – Wijze.”.
Aeaade. Aeade. (m) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”.
Aech. (m - v) Aecha. Aeche. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet. Varianten
van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig levend.". –
“Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aedin. Aedine. (m) Perzisch. Arabisch. Turks. Varianten van Aydin. “Handen. – Krachten. –
Sterkten.”. – “Helder van geest. – Helderdenkend.”. – “Zegening. – Geluk.”.
Aeeshah. Aeesha. // Aeshah. (v) Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. Welvaart. – Geluk.”. – “Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aeich. (m - v) Aeicha. Aeichah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aeish. (m - v) Aeisha. Aeishah. Aeishe. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish of Ayesh. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. –
Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aelia. (v) Grieks. Variant van Aelius. “Zon. – Zonne-energie. – Vrolijke.”. // ‘helios’ = zon.
Aelianus. (m) Aeliana. Aeliane. (m) Grieks. “Zon. – Zonnige. – Vrolijke.”. // ‘helios’ = zon, (ook
vertaald als stralend).
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Aelius. (m) Aelina. Aeline. (m) Grieks. “Zon. – Zonnige. – Vrolijke.”. // ‘helios’ = zon, (ook
vertaald als stralend).
Aeman. Aemene. (m) Arabisch. Libanees. Frans. Varianten van Ayman. “Gezegend. – Gelukkig.
– Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. – “Fortuinlijk.”.
Aesar. Aesare. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Levend in
weelde.”. -"Zeer voorspoedig. – Gelukkig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. – Gezegend. Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aeser. Aesere. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Gelukkig
levend.”. – “Levend in weelde.”. -"Zeer voorspoedig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. –
Gezegend. - Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aesh. (m - v) Aesha. Ashah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet. "Leven. –
Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aesopus. // Esopus. (m) Grieks. “Gelukkig vooruitzicht.”.
Aeuwsh. (v) Arabisch. Variant van Ayoosh. Vleivorm van Aisha. "Leven.". – “Voorspoed. –
Geluk.”.
Aeych. (m - v) Aeycha. Aeychah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Afraah. (v) Arabisch. Variant van Afreh. “Blijdschap.”. – “Geluk.”. – “Verrukking.”.
Afra. Afrah. (v) 1) Latijn. "Afrikaanse.". // 'Afer' = Afrikaans, - zwart. 2) Arabisch. "Witte. Witachtig blozend.". 3) India. Hindoestaans. Arabisch. “Blijdschap.”. – “Geluk.”. –
“Verrukking.”. – “Die vreugde brengt.”.
Afre. (v) Franse variant van Afra. a) "Afrikaanse.". b) "Witachtig blozend.". c) “Blijdschap.”. –
“Geluk.”.
Afreh. // Afrah. (v) Arabisch. “Blijdschap.”. – “Geluk.”. – “Verrukking.”. – “Die vreugde
brengt.”.
Afric. Africa. (v) 1) Iers. “Aangenaam. – Plezierig.”. 2) Latijn. “Afrika.”. – “Vrouw van Afrika.”.
// Africa was de naam van een provincie van het Romeinse Rijk, de naam zou afgeleid
zijn van een woord voor apen. // ‘afer, afri’ = parelhoen.
Aheesha. (v) Arabisch. Swahili. Variant van Aisha. "Leven.". – “Voorspoed. – Geluk.”.
Ahinoam. (v) Hebreeuws. “Vreugde. – Geluk.”. // ‘ahinoam’ = (letterlijk) broer van het geluk.
// De vrouw van koning Saul, de koning van Israël en Juda (11e eeuw voor Christus) droeg
de naam Ahinoam.
Ahlad. // Aahlada. // Aahlaada. (m) Ahlada. Ahladida. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans.
“Vreugdevol. – Verrukt. – Blij.”. – “Bubbel van Vreugde.”. // ‘Ahlada’ = herleven; opleven;
vreugdevolheid; vreugde; verfrissing.
Ahladita. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Opgewekt. – Vrolijk. – Goed gestemd.”. //
‘AhlAdita’ = in verrukking; blij, genietend, vrolijk.
Ahlam. (v) Arabisch. “Plezierig dromen.”.
Aiaad. Aiaade. (m) 1) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2)
Arabisch. Varianten van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Aiaamen. Aiaamin. // Aiamen. Aiamin. (m – v) Arabisch. Libanees. Varianten van Ayamin.
“Gezegenden. – Gelukkigen. – Rechtshandigen.”. – “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. –
“Fortuinlijken.”.
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Aiaasha. Aiaashah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayasha (Aischa). "Voorspoed. – Geluk.
- Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”. – “Die een goed leven
heeft.”.
Aiad. Aiade. (m) 1) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2)
Arabisch. Varianten van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Aiamen. Aiamin. (m – v) Arabisch. Libanees. Varianten van Ayamin. “Gezegenden. –
Gelukkigen. – Rechtshandigen.”. – “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. – “Fortuinlijken.”.
Aiser. Aisere. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Gelukkig
levend.”. – “Levend in weelde.”. -"Zeer voorspoedig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. –
Gezegend. - Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aiyana. Aiyanna. (v) 1) West Afrika. Varianten van Avana. “Prachtige bloem.”. 2) India.
Sanskriet. Varianten van Avana. “Beschermster.”. – “Plezier.”.
Aiasha. (v) Arabisch. Swahili. Turks. Variant van Ayasha (Aischa). "Voorspoed. – Geluk. Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”. – “Die een goed leven
heeft.”.
Aiashi. Aiashy. (m) Varianten van Ayyashi. Arabisch. Turks. Sanskriet. “Horend tot de Ayyash
familie.”. - "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”.
– “Die een goed leven heeft.”.
Aich. (m - v) Aicha. Aïcha. Aichah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aichoucha. v) Arabisch. Swahili. Variant van Aisha. "Leven. – Die leeft.". – “Voorspoed. –
Geluk.”.
Aidee. Aidy. (m – v) Arabisch. Varianten van Aydi. “Handen. – Sterkten. – Krachten.”. –
“Geluk.”.
Aiesha. Aieshah. v) 1) Arabisch. Swahili. Turks. Varianten van Aischa. "Voorspoed. - Welvaart.
– Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. // ‘ayse’= leven. 2) Varianten van
Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. - Levend.".
– “Die leeft.”.
Ailaa. Aila. (v) 1) Vormen van Helga of Helena. "Heilige. - Gelukkige.". 2) Hebreeuws. Turks.
Varianten van Ayla. a) “Eikenboom.”. – “Sterrenkrans. b) “Stralenkrans om de maan.”.
Dat is: “Schoonheid. – Pracht.”.
Aileen. Aileena. Aileene. // Eileen. (v) 1) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. –
Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 2) Latijn. “Vogel.”. // ‘äles’ =
gevleugeld; vogel. 3) Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”. // ‘ay’ = maan. ‘hale of
ayla’ = stralenkrans. 4) Vormen van Elisabeth. "Ik zweer bij God.". - "God is mijn eed.". 5)
Iers. “Vriendelijke. – Aangenaam.”. 6) Vormen van Evelien (Eva). a) “Leven gevende. –
Levende.”. b) “Mooi, - Stralend. – Plezierig.”. 7) Iers, Engelse vormen van Éibhleen
(Emeline, Emiel). a) "Navolger. – Mededinger.". b) "Vleiende. - Liefkozende." c)
"Arbeidzame.". 8) Verfraaiingen van Eile. “Dapper met het zwaard.”. 9) Varianten van
Eleonora. a) "God is mijn licht." b) “Fakkel.”. c) "Erbarmende. - Meelijdende. Genadige.". 10) Varianten van Aylin. a) “Kring rond de maan. – Stralenkrans.”. b)
“Hazelnoot.”.
Ailene. Ailey. (v) Varianten van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. –
Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c) Turks.
“Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
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Ailie. Aili. Ailke. (m) Fries. Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Aillie. Ailli. Aillin. Aillke. (v) Fries. Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende.
- Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Ailyn. (v) Vleivorm van Aileen. a) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige –
Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c) Turks. “Stralenkrans (Halo)
rond de maan.”.
Aiman. Aimane. (m) 1) Sanskriet. “Zeer dapper.”. 2) Arabisch. Libanees. Frans. Varianten van
Ayman. “Gezegend. – Gelukkig. – Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. –
“Fortuinlijk.”.
Aimene. (m) Arabisch. Libanees. Frans. Variant van Ayman. “Gezegend. – Gelukkig. –
Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. – “Fortuinlijk.”.
Ain. // Aine. (m – v) Arabisch. “Zeldzaam oog.”. 2) Hebreeuws. ” Bron. - Fontein.”. – “Lente.”.
// ‘ain’ komen we ín de vorm ‘en’ vooral tegen in plaatsnamen, bijvoorbeeld in Endor en
Engedi.
‘Endor’ = bron van Dor, plaats zuidelijk van de berg Tabor. Bijbel, 1 Samuël 28.
‘Engedi’ = geitenbron, een oase met zoetwaterbronnen, halverwege de westelijke
oever van de Dode Zee, 25 kilometer zuidoost van Hebron rijk aan plantengroei,
doordat water 90 meter hoog van een rots valt. Hierheen vluchtten David en Saul.
Bijbel, 1 Samuël 24.
3) Iers. Gallisch. Ain is een vorm van Aine. “Stralend. – Gelukkig.”.
Ain. (v) Arabisch. “Dierbaar. - Kostbaar.”.
Áine. Aineh. (v) 1) Iers. Gallisch. “Stralend. – Gelukkig.”. 2) Varianten van Aina. a)
Scandinavisch. “Voor eeuwig.”. – “Uniek.”. b) Scandinavische vormen van Anna.
"Genadige. - Lieflijke.". c) Spaans. Catalaans. Varianten van Adriaan (Adrianus). *)
“Landbouwer.". *) "Inwoner van Adria.". 3) Varianten van Ain. a) Arabisch. “Zeldzaam
oog.”. b) Hebreeuws. ” Bron. - Fontein.”. – “Lente.”. 4) Varianten van Ayineh. “Spiegel”.
Dat staat voor: “Zuiver hart. – Eerlijk. – Oprecht.”. 5) Gallisch. Varianten van Aithe.
“Vuur.”. 6) Iers. Varianten van Eithne. “Kern. – Pit.”.
Aioosh. (m -v) Aioosha. Aiooshah. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. Varianten van Ayush.
“Die een goed leven heeft.”. – “Die lang leeft.”. – “Die gelukkig leeft.”.
Aisa. // Aaisa. (v) Varianten van Aysa. a) Turks. Als de Maan.”. – “Prachtig. – Mooi.”. b)
Arabisch. Turks. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". –
“Die leeft.”.
Aisch. Aich. (m - v) Aischa. Aischah. Aish. Aisshah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks.
Sanskriet. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig levend.". –
“Die leeft.”. - “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aischa. Aischah. (v) Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. – Geluk. Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aish. (m - v) Aisha. Aishah. A’isha. // Eshe. (v) 1) Afrika. Taal: Swahili. Arabisch. "Leven. –
Levensonderhoud.”. - “Voorspoed. – Geluk.”. // Swahili is een Afrikaanse taal die vooral
in Oost Afrika door ongeveer 50 miljoen mensen als tweede taal wordt gesproken. In
Tanzania en Kenia is Swahili naast Engels de officiële voertaal. Ook in Oeganda, Burundi,
Rwanda en het oosten van Congo-Kinshasa en het noorden van Malawi en Mozambique
wordt Swahili gesproken.
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2) Arabisch. Turks. Varianten van Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven.
– Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. // ‘ayse’= leven. // Varianten van Ayesha. a) Perzië.
“Kleine.”. b) "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. - Levend.". – “Die leeft.”.
Aishani. (v) Sanskriet. “Voorspoed. - Geluk.”. // Naam van godin Doerga.
Aishatou. Aushatu. (v) Arabisch. Varianten van Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. –
Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aissata. (v) Afrika. Taal: Swahili. Uitbreiding van Aisha. "Leven. – Levensonderhoud.”. “Voorspoed. – Geluk.”.
Aïssatoa. Aissatoa. (v) Afrika. Taal: Swahili. Uitbreiding van Aisha. "Leven. –
Levensonderhoud.”. - “Voorspoed. – Geluk.”.
Aixa. (v) Spaanse variant van Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”.
Aiyad. (m) 1) Arabisch. Variant van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2) Arabisch.
Variant van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Aiych. (m - v) Aiycha. Aiychah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet. "Leven.
– Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. “Voorspoed. – Geluk. - Welvaart.
Aiyush. (v) Arabisch. Variant van Ayoosh. Vleivorm van Aisha. "Leven.". – “Voorspoed. –
Geluk.”.
Akala. (v) Variant van Akayla.
Akane. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Die je altijd liefhebt. “. – “Waar je vreugdevol/blij
mee bent.”. // ‘Akan(ati) = waar je blij, vreugdevol mee bent.
Akshadha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Godszegen.”.
Akayla. Akaylah. (v) De naam Kayla (vorm van Kay) met daarvoor de letter ‘A’. Kayla. a) *)
"Rein. – Kuis. – Ingetogen. – Zedig. – Puur. - Zuiver.". *) “Kroon.”. b) “Vurig.”. c) Vorm
van namen die met ‘Kay’ beginnen. d) “Zee.”. e) "Vreugde brenger. - Verblijder. –
Vrolijke.". f) Varianten van Kaei. *) “Speer.”. *) Vormen van namen zoals Kaatje. *) "Rein.
- Kuis. – Ingetogen. - Zedig. - Puur. - Zuiver.". *) “Kroon.”. g) “Gehoornde.”. h) Vormen
van Mikay Michaël. “Wie is als God?”.
Kayla met daarvoor de letter A. a) “Kroon. – Lauwerenkrans.”. b) “Puur. – Zuiver.”. c)
“Afstammeling van Caollaidhe.”.
Akbayram. (m) 1) Turks. “Vriendelijk. – Gelukkig. – Blij.”. – “Zuiver feest.”. Dat is: “Ware
vreugde.”. // ‘ak’ = wit. bayram’’ = feest, religieuze feestdag. 2) Arabisch. Turks. Variant
van Abraham. "Vader van velen.”. – “Vader van veel kinderen.". - "Vader is verheven.".
Alagria. (v) Spaans. Italiaans. Variant van Alegra of Allegra. “Vreugde - Vrolijkheid. – Levendig.
– Vlug.”.
Alaire. // Allaire. (m) Alair. (m - v) Frans. Vormen van Hilarius. "Vrolijk. – Lustig. - Opgewekt.".
Alasan. (m - v) 1) Arabisch. "Levend of gelukkig door Allah.". 2) Hebreeuws. “Vreugde. Vrolijkheid.”. Vergelijk met Aliza of Aleeza. 3) Germaans. Engels. Variant van Alison. a)
“Zoon van Ali (of andere naam met Ali).”. – “Kleine Ali.”. b) "Edele. - Van edele afkomst.".
– “Van een edel soort.”.
Aleen. Aleena. (v) 1) Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. 2)
Perzisch. “Rood. – Rose.”. Figuurlijk: “Gezond. – Sterk. – Bloeiend.”.
Aleesa. Aleesha. (v) 1) Engelse varianten van Adelheid. “Van edele afkomst.”. “Vriendelijk.”.
2) Arabisch. Varianten van Aleeza. “Vreugde. – Met vreugde.”.
Aleeysia. (v) Grieks. Latijn. Variant van Elysia. “Verblijfplaats van de gelukzaligen.”.
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Aleeza. Aleezaa. Aleezah. (v) 1) Hebreeuws. “Vreugde. – Met vreugde.”. 2) Engels. Varianten
van Adelheid. “Van edele afkomst.”. “Vriendelijk.”.
Alegra. (v) Italiaans. Papiaments. Variant van Allegra. “Vreugde - Vrolijkheid. – Levendig. –
Vlug.”. // Papiaments. ‘alegra’ = zich verblijden, zich opvrolijken, zich verheugen.
Alegre. (v) Amerika. Papiaments. “Vrolijk.”. // ‘alegre’ = blij, vrolijk, opgewekt, verheugd,
tevreden.
Alegria. Alegria. (v) Spaans. Italiaans. Papiaments. Varianten van Alegra of Allegra. “Vreugde.
- Vrolijkheid. – Levendig. – Vlug.”. // Papiaments. ‘alegria’ = vreugde, vrolijkheid, blijheid.
Aleh. (m) Rusland. Oekraïne. Variant van Oleg. “Heilige. – Gelukkige.”. // In het Latijn betekent
‘onera’ last of lading.
Alelia. (v) Variant van Lelia. a) “Welgevalligheid. – Vrolijkheid. – Schoonheid.”. – Weligheid. Vruchtbaarheid.". b) “Welbespraakte.”. c) "Donkerharige.". - "Nacht.". d) "Heilige. Gelukkige. – Blij. - Voorspoedige.". e) “Glorieus.”. f) “’s Nachts geboren.”.
Alena. Alenka. (v) 1) Grieks. Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige –
Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 2) Russisch. “Edel.”. // Kijk ook bij Aleena. 3)
Keltisch. “Edel. – Knap. – Mooi.”. 4) Korte vormen van Magdalena (Magdala). "Afkomstig
uit Magdala.". – “Toren.”.
Alene. // Aline. (v) Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende.
– Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”.
Alesia. (v) 1) Vorm van (Alicia) Adelheid. "Van edele afkomst.". 2) Vorm van Alex (Alexander).
"Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 3) Arabisch. Variant van Aleeza.
“Vreugde. – Met vreugde.”.
Alezaa. // Aleeza. (v) Varianten van Aliza. “Vreugde. - Vrolijkheid.”.
Alhasan. (m) Alhasana. (m) 1) Arabisch. “Goed uitziend. – Knap.”. – “Goede daad. Uitmuntend. - Deugdzaam.”. // 'hasuna' = goed (mooi) zijn. // Alhasan en Hasan zijn
dezelfde namen. // ‘al’ = de. 2) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Lacher. – Vrolijke.”. //
‘hasana of hasa of hAsya = lacher; lach; plezier. ‘hasita’ = lachen.
Alicia. (v) 1) Germaans. Vorm van Adelheid. "Edele. - Van edele afkomst.". – “Van een edel
soort.”. 2) Hebreeuws. Variant van Aliza of Aleeza. “Vreugde. - Vrolijkheid.”.
Aliezah. (v) Hebreeuws. Variant van Aleeza. “Vreugde. – Met vreugde.”.
Aline. // Alene. (v) Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende.
– Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”.
Alireza. (m) Perzië. Dubbelnaam van Ali. "Hoog. - Verheven. – Groots.", en Reza (Arabisch),
“Tevreden. – Gelukkig.”.
Alisha. Alishaa. Alishia. (v) 1) Germaans. Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van
een edel soort.". 2) Germaans. Engels. “Nobel. – Vriendelijk. – Edel persoon.”. 3)
Hebreeuws. Varianten van Aliza. “Vreugde. - Vrolijkheid.”.
Alishia. Alisia. (v) 1) Varianten van Alicia. Vormen van Adelheid. "Edele. - Van edele afkomst.".
– “Van een edel soort.”. 2) Hebreeuws. Varianten van Aliza. “Vreugde. - Vrolijkheid.”.
Alissa. Alissan. Alissann. Alissanne. Alisse. Alissia. // Alyssa. Alysse. (v) 1) Vormen van
Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 2) Hebreeuws. Varianten van
Aliza of Aleeza. “Vreugde. - Vrolijkheid.”.
Alitza. (v) Hebreeuws. Variant van Aleeza. “Vreugde. – Met vreugde.”.
Aliz. Aliza. Alizaa. Alizah. (v) 1) Hebreeuws. “Vreugde. - Vrolijkheid.”. // In de Joodse
mystiek(de Kabbala) betekent Aliza de vreugdevolle mogelijkheid om boven de natuur
uit te stijgen. 2) Hongaars. Germaans. “Nobel. – Van edele afkomst. - Eerlijkheid.”.
Allaire. // Alaire. (m) Allair. (m - v) Frans. Vormen van Hilarius. "Vrolijk. – Lustig. - Opgewekt.".
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Alleen. (v) 1) Vorm van Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 2) Arabisch. "Edele. - Nobele.".
3) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna.
"Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. 4) Duits, Tsjechische vormen van Magdala.
"Afkomstig uit Madala.". 5) Engels. Variant van Alana. a) “Kleine steen.”. b) “Harmonie.
- Vrede.”.
Allegra. (v) Italiaans. “Vreugde. - Vrolijkheid. – Levendig. – Vlug.”. // ‘allegra’ = opvrolijken,
verheugen, en ‘allegoria’ = zinnebeeld.
Allegretta. (v) Italiaans. Variant van Allegra. “Vreugde - Vrolijkheid. – Levendig. – Vlug.”.
Allegria. Allegrya. (v) Spaans. Italiaans. Varianten van Alegra of Allegra. “Vreugde. Vrolijkheid. – Levendig. – Vlug.”.
Allegro. (m) Italiaans. “Vrolijk.”. – “Snel. – Opgewekt.”. // ‘allegro’ = vrolijk; snel, in hoog
tempo.
Allen. (m - v) Allena. Allene. (v) 1) Varianten van Alan. Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Vormen
van Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 3) Arabisch. "Edele. - Nobele.". 4) Vleivormen
van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.",
en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 5) Duits, Tsjechische vormen van Magdala. "Afkomstig
uit Madala.". 5) Engels. Varianten van Alana. a) “Kleine steen.”. b) “Harmonie. - Vrede.”.
// Meer duiding treft u aan bij Alana.
Allie. // Ally. (v) 1) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 2)
Germaans. - Engels. “Nobel. – Vriendelijk. – Edel persoon.”. 3) Korte vormen van Allegra.
“Vreugde - Vrolijkheid. – Levendig. – Vlug.”.
Allin. (m - v) Allina. Alline. (v) 1) Varianten van Alan. Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Vormen van
Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 3) Arabisch. "Edele. - Nobele.". 4) Vleivormen van
Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en
Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. 5) Duits, Tsjechische vormen van Magdala.
"Afkomstig uit Madala.". 6) Engels. Varianten van Alana. a) “Kleine steen.”. b)
“Harmonie. - Vrede.”. // Meer duiding treft u aan bij Alana.
Ally. // Allie. (v) 1) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 2)
Germaans. - Engels. “Nobel. – Vriendelijk. – Edel persoon.”. 3) Korte vormen van Allegra.
“Vreugde - Vrolijkheid. – Levendig. – Vlug.”.
Allysa. Allyssha. (v) 1) Engelse varianten van Adelheid. “Van edele afkomst.”. “Vriendelijk.”. 2)
Arabisch. Varianten van Aleeza. “Vreugde. – Met vreugde.”.
Alyssa. Alysse. // Alissa. Alisse. (v) 1) Germaans. Engels. Vormen van Adelheid. "Van edele
afkomst.". - "Van een edel soort.". – “Nobel. – Vriendelijk. – Edel persoon.”. 2)
Hebreeuws. Varianten van Aliza of Aleeza. “Vreugde. - Vrolijkheid.”.
Alyona. (v) 1) Russisch. “Fakkel.”. 2) Russisch. Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende.
– Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Amad. (m - v) Amada. (v) Amadi. (m – v) Amadine. (v) 1) Arabisch. “Tijd. – Tijdperk –
Tijdsgewricht.”. 2) Vormen van Amadeus. "Godsvriend. - Die God liefheeft.". 3) Varianten
van Ahmad (Mohammed). "Prijzenswaardige.- Loffelijke.". 4) Zuidoost Nigeria. Taal:
Igbo. "Vreugde. – Blijheid.". 5) Latijn. Vormen van Amand (Amandus). "Beminnelijke.".
Amade. // Amed. (m – v) Varianten van Amad. a) “Tijd. – Tijdperk – Tijdsgewricht.”. b)
"Godsvriend. - Die God liefheeft.". c) "Prijzenswaardige.- Loffelijke.". c) "Vreugde. –
Blijheid.".
Amat. (m -v) Amata. (v) 1) Latijn. Vormen van Amandus of Amatus. "Beminnelijke.". –
“Geliefde. – Vriend.”. 2) Varianten van Amad. a) “Tijd. – Tijdperk – Tijdsgewricht.”. b)
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"Godsvriend. - Die God liefheeft.". c) "Prijzenswaardige.- Loffelijke.". c) "Vreugde. –
Blijheid.".
Amed. Amede. (m – v) Varianten van Amad. a) “Tijd. – Tijdperk – Tijdsgewricht.”. b)
"Godsvriend. - Die God liefheeft.". c) "Prijzenswaardige.- Loffelijke.". c) "Vreugde. –
Blijheid.".
Amet. (m – v) Variant van Amad. a) “Tijd. – Tijdperk – Tijdsgewricht.”. b) "Godsvriend. - Die
God liefheeft.". c) "Prijzenswaardige.- Loffelijke.". c) "Vreugde. – Blijheid.".
Ametoun Nafe. Ametoun Naphe. Ametuwn Naphe. (v) Arabisch. Varianten van Ammatun
Naafe. “Dienares van al-Naafe.”. – “Dienares van de Weldoende.”. – “Dienares van
Zegenende.”.
Amiran. (m) Amirana. Amiranah. (v) 1) Hebreeuws. “Vreugdevol.”. – “Mijn land is
vreugdevol.”. 2) Verfraaiingen van Amir. "Prins. - Aanvoerder. – Bestuurder.”.
Amiya. (v) 1) Vorm van Amicitia. “Vriendschap.”. 2) India. Sanskriet. Hindoestaans.
“Betoverend. – Heerlijk. – Vreugde. – Blijdschap.”.
Ammatun Naafe. Ammatuwn Naafe. (v) Arabisch. “Dienares van al-Naafe.”. – “Dienares van
de Weldoende.”. – “Dienares van Zegenende.”. // Deze naam is de vrouwelijk vorm van
Abdul Naafee. // ‘nafee’ = weldoen, zegenen.
Ammer. (m) Ammera. 1) Germaans. Varianten van Amerik. a) "Verdienstelijke.". b) “Werk
heerst.”. c) "Rijk aan bijen.”. - “IJverig.". d) “Groot en sterk.”. e) “Machtig in de strijd.”. –
“Door arbeid rijk.”. 2) Varianten van Amr. “Leven. – Lang leven. - Prins”. "Hij die lang zal
leven.”. – “Opleven. – Opvrolijken.”.
Amod. (m) Amoda. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Geluk. – Vreugde.”. // ‘Amoda’ =
blijheid, opvrolijking, sterke geur, fijne parfum; vreugde, geluk; plezier, zuiverheid.
Amodini. (v) India. Hindoestaans. “Gelukkig meisje.”. - “Plezierig.”. – “Genoeglijk.”.
Amr. Amre. (m) Amra. (v) Arabisch. “Leven. – Lang leven. - Prins”. "Hij die lang zal leven.”. –
“Opleven. – Opvrolijken.”.
Amri. (m) Arabisch. 1) “Die een plaats levendig maakt. – Die een plaats blij maakt. – Die lang
leeft.”. 2) “Die hoort bij het Amervolk (de Amerstam).”. 3) Afrika. Swahili. “Bevel.”. –
“Commandant. – Aanvoerder.”.
Amrou. (m) Arabisch. Variant van Amr. “Leven. – Lang leven. - Prins”. "Hij die lang zal leven.”.
– “Opleven. – Opvrolijken.”.
Amshu. (m - v) India. Sanskriet. "Atoom.”. – “Straal van de zon. – Zonnig licht.”. – “Zonnige. –
Vrolijke.”.
Amshul. (m) Amshula. (v) India. Sanskriet. “Stralend. - Zonnig. – Vrolijk.”. //AMzula = stralend.
Ana. Anaa. (v) 1) India. Sanskriet. “Dartel. – Vrolijk.”. – “Geliefd.”. 2) Turks. Perzisch.
“Moeder.”. // ‘ana’ = moeder; primair, fundamenteel, wezenlijk, essentieel, hoofd-.
Ana. (v) Vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anaas. (m - v) Anaasa. Anaasah. (v) Arabisch. Varianten van Anas. "Vriendelijke. –
Aangename. - Beste vriend.". – “Iemand die vreugde en vrede van geest brengt en
angsten laat verdwijnen.”. Ook: "Groep mensen.".
Anand. (m - v) Ananda. Anandita. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. "Zaligheid. - Geluk. –
Vrolijk.". // Sanskriet. ‘ananda’ = verlichting; plezier, geluk, vreugde, verrukking; geluk;
gewenste zaken; gelukzaligheid; sensuele lust; een van de drie attributen van Atman of
Braman in de Vedanta filosofie. // ‘anandena’ = met vreugde. ‘anandita’ = gelukkig, blij,
vrolijk, opgewekt, genietend, opgetogen, monter. // Een naam met gelijke duiding is
Vasuki (m).
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Anandani. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vreugdevol.”. // ‘Anandana’ = vreugdevol,
verrukking, opgetogen, blijheid, geluk makend, beleefdheid, plezier.
Anandathu (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vreugdevol. – Blij.”. // ‘anandathu’ = gelukkig;
vreugdevol; plezier; vreugde.
Anandi. (m - v) Anandita. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. 1) Uitbreiding van Anand.
"Zaligheid. - Geluk. – Vrolijk.". 2) "Brenger van zaligheid. – Brenger van geluk. – Brenger
van vrolijkheid.". // Anandin = vreugdevol; opgewekt, gelukkig; gelukkig makend;
monter, geluk)zalig. ‘Anandita’ = gelukkig, vrolijk, opgewekt, genietend, opgetogen.
Anando. (m) India. Hindoestaans. Sanskriet. Uitbreiding van Anand. "Zaligheid. - Geluk. –
Vrolijk.".
Anandmayee. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. "Vol van vreugde. – Vol van geluk.”. //
‘Anandamaya’ = gelukzaligheid; vol vreugde; gemaakt voor of bestaande uit geluk;
hoogste geest.
Anant. Ananth. (m – v) India. Sanskriet. Varianten van Anand. "Zaligheid. - Geluk. – Vrolijk.".
Anas. Anass. (m) Anasi (m – v) Anasa. Anasah. Anassa. (v) Arabisch. "Vriendelijke. –
Aangename. - Beste vriend.". – “Iemand die vreugde en vrede van geest brengt en
angsten laat verdwijnen.”. Ook: "Groep mensen.". // Anas is een naam voor de
metgezellen van profeet Mohammed. // Anas is gerelateerd aan ‘insaan’ = mensheid.
Anasee. (m – v) Anaseea. Anaseeah. (v) Arabisch. Varianten van Anasi (Anas). "Vriendelijke. –
Aangename. - Beste vriend.". – “Iemand die vreugde en vrede van geest brengt en
angsten laat verdwijnen.”.
Anasy. (m – v) Arabisch. Variant van Anasi (Anas). "Vriendelijke. – Aangename. - Beste
vriend.". – “Iemand die vreugde en vrede van geest brengt en angsten laat verdwijnen.”.
Anatalina. Anataline. (v) Varianten van Natalie. “Nieuw geborene. – Levensblije.”.
Ancharaah. Anchareh. Ancherah. (v) Arabisch. Varianten van Ansharah. “Als de borst
opengaat. - Als het hart opengaat.”. – “Ontspanning. – Vrijheid. – Vreugde.”.
Anes. Aness. (m – v) Anesa. Anesha. Aneshia. Anesia. (v) 1) Scandinavisch. Duits. Engels.
Afrikaans. Vormen van Agnes. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 2) Arabisch. Varianten van
Anas. "Vriendelijke. – Aangename. - Beste vriend.". – “Iemand die vreugde en vrede van
geest brengt en angsten laat verdwijnen.”. Ook: "Groep mensen.".
Anisa. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. "Vreugde en plezier.”. // Meer duidingen van Anisa
vindt u bij Anis.
Anit. (m) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Oneindig vrolijk.”.
Anjika. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Gezegende.”.
Anju. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Zij die leeft in je hart. – Zegeningen.”.
Anjuli. (v) Sanskriet. “Vereerd. - Gezegend.”.
Anna. Annaa. (v) Varianten van Hannah of Ana. a) “Dartel. – Vrolijk.”. – “Geliefd.”. b)
“Moeder.”. c) "Genadige. - Lieflijke.".
Anneroos. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Roos. a) “Roos.”. – Rozerode. –
Bloeiende.”. b) “Roemrijke. – Zegenrijke.”. // Een uitgebreidere duiding vindt u bij Roos.
Anomallah. Anom Allah. (m – v) Arabisch. Varianten van Anumallah. “Gods zegeningen. –
Godsgeschenken.”. – Godsweldaden.”.
Anomm. (m – v) Arabisch. Variant van Anum. “Die geloofd in Allah’s goedheid.”. - Gezegend
door God.”.
Anomullah. Anom Ullah. (m – v) Arabisch. Varianten van Anumallah. “Gods zegeningen. –
Godsgeschenken.”. – Godsweldaden.”.
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Anowm. (m – v) Arabisch. Variant van Anum. “Die geloofd in Allah’s goedheid.”. - Gezegend
door God.”.
Ansharah. Ansharaah. (v) Arabisch. “Als de borst opengaat. - Als het hart opengaat.”. –
“Ontspanning. – Vrijheid. – Vreugde.”. // “Maar als God iemand op het goede pad wenst
te brengen dan stelt Hij diens hart open voor de overgave (aan God) en als Hij iemand
tot dwaling wil brengen dan maakt Hij diens borst nauw en beklemd dat is alsof hij
moeizaam naar de hemel klimt. Koran 6:125.
Ansherah. (v) Arabisch. Variant van Ansharah. “Als de borst opengaat. - Als het hart
opengaat.”. – “Ontspanning. – Vrijheid. – Vreugde.”.
Anugraha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Goddelijke zegen.”. – “Liefhebbende
vriendelijkheid.”. // ‘anugraha’ = liefhebbende vriendelijkheid, hulp, bijstand, getoonde
gunst, vriendelijkheid, verplichting.
Anuli. (v) Afrika. Zuidoost Nigeria. Taal: Igbo. "Vreugde. – Blijdschap.”.
Anum. // Anumm. (m – v) Arabisch. “Die geloofd in Allah’s goedheid.”. - Gezegend door God.”.
// Maar wie deugdelijke daden doet, terwijl hij gelovig is, die zal voor het onrecht niet
bang zijn en ook niet dat hem tekort gedaan wordt Koran 16:112.
Anumm. An’umm. (m – v) Arabisch. Varianten van Anum. “Die geloofd in Allah’s goedheid.”. Gezegend door God.”.
Anumallah. Anum Allah. // Anumullah. (m – v) Arabisch. “Gods zegeningen. –
Godsgeschenken.”. – Godsweldaden.”.
Anumullah. Anum Ullah. // Anumallah. (m – v) Arabisch. “Gods zegeningen. –
Godsgeschenken.”. – Godsweldaden.”.
Anuradha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Die geluk brengt.”. – “Heldere ster.”. //
‘anurAdha’ = geboren onder de het sterrenbeeld anurAdhA; oorzaak van geluk
(vreugde); blijheid; oorzaak van welvaart.
Anus. Anush. (m – v) Anusha. Anushah. (v) 1) Perzisch. Varianten van Anoush. “Eeuwig. –
Onsterfelijk.”. – “Bijzonder aantrekkelijk.”. Ook: “Goede toekomst. – Geluk. – Blijheid.”.
2) Sanskriet. Hindoestaans. “Prachtige morgen.”. – “Aantrekkelijk.”. – “Ster.”.
Anusheh. (m – v) Perzisch. “Eeuwig durend. – Onsterfelijk.”. – “Moedig en sterk”. Ook”: “Goede
toekomst. – Vreugde. - Geluk.”.
Anuwm. (m – v) Arabisch. Variant van Anum. “Die geloofd in Allah’s goedheid.”. - Gezegend
door God.”.
Aoi. (v - m) Japans. 1) “Stokroos. – Bloem.”. 2) “Groen. – Blauwachtig groen.”. Figuurlijk:
Opgewekt. – Blij.”. // ‘aoi’ = stokroos. ‘ao’ = groen; blauwachtig groen; jeugdig,
opgewekt.
Aouicha. (v) Franse vorm van Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”.
Abhirupa. (v) India. Sanskriet. “Prachtige vrouw.”. – “Plezierige vrouw.”. // ‘abhirUpa’ =
prachtig, mooi, knap, wijs, inschikkelijk; geleerd, plezierig, maan.
Aphra. Aphraa. Aphraah. Aphrah. (v) 1) Latijn. "Afrikaanse.". // 'Afer' = Afrikaans, - zwart. 2)
Arabisch. "Witachtig blozend.". 3) India. Hindoestaans. “Blijdschap.”. – “Geluk.”.
Apikaira. (v) Maori. Nieuw Zeeland. Variant van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn
vader juicht. (- is vreugde.).".
Apikala. Apika’ila. Apikali. Apikalia. (v) Hawaii. Haiti. Maleisië. Varianten van Abigaël.
"Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).".
Aqlaan. (m) Arabisch. Variant van Aqlan. “Intelligent. – Ontwikkeld. – Gevormd.”. – “Gezegend
met wijsheid.”.
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Aqlan. (m) Arabisch. “Intelligent. – Ontwikkeld. – Gevormd.”. – “Gezegend met wijsheid.”.
Arnan. (v) Hebreeuws. “Voortsnellende stroom.”. – “Levendig. – Vreugdevol.”.
Arnavaz. Arnavaaz. // Arnawaz. (v) Perzië. “Wiens woorden weldaden brengen. – Wiens
woorden goedheid brengen. – Wiens woorden vreugde brengen.”.
Arnawaz. Arnawaaz. // Arnavaz. (v) Perzië. “Wiens woorden weldaden brengen. – Wiens
woorden goedheid brengen. – Wiens woorden vreugde brengen.”.
Arnon. (m) Arnona. (v) Hebreeuws. “Stroom in de vallei.”. Figuurlijk: “Levendig. – Dartel. –
Blij.”.
Arpiar. (m) Armeens. “Zonnige.”.
Arul. (m) India. Sanskriet. Tamil. “Zegening.”.
Asaad. (m) Asaadah. (v) Arabisch. “Gelukkiger. – Gelukkigst. – Het meest fortuinlijk.”.
As'ad. (m) Asada. Asadah. (v) 1) Arabisch. “Leeuw. – Als een leeuw. – Moedige.”. 2) Arabisch.
“Gelukkiger. – Gelukkigst. – Het meest fortuinlijk.”.
Asch. Asche. // Ash. (m) Hebreeuws. Korte vormen van Asscher. "Gelukkige. - Wat een geluk.".
Aseeya. (v) Variant van Ashiya. Arabisch. Perzisch,. Swahili. a) "Leven.". – “Goed levend. –
Gelukkig levend.”. “Voorspoed.”. b) “Azië.” c) “Oosten.”. d) “God is genadig.”. e) “Helend.
– Vrede stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e) “Nadenkend. – Peinzend. –
Melancholisch.”.
Aser. // Asher. // Asscher. (m) Hebreeuws. "Gelukkige. - Wat een geluk.". Achtste zoon van
Jacob, Jacob verwekte Aser bij Zilpa de slavin van zijn oudste vrouw Lea .(Genesis 30:1213) // Een van de twaalf zonen van Jacob. De twaalf zonen ofwel de twaalf stamnamen
van Israël zijn (in alfabetische volgorde): 1e Aser. 2e Benjamin. 3e Dan. 4e Efraïm. 5e Gad.
6e Issakar. 7e Juda. 8e Manasse. 9e Neftali. 10e Ruben. 11e Simeon. 12e Zabulon. // (Voor
de stamnamen van Israël zie onder andere Ezekiël 48.) // 'ashèr' = gelukkig, gelukzalig.
Ash. // Asch. (m) Hebreeuws. Korte vormen van Asscher. "Gelukkige. - Wat een geluk.".
Asha. Ashah. // Aasha. (v) 1) India. Sanskriet. Arabisch. "Hoop. – Wens.". – “Leven.”. –
“Brengster van hoop.”. // 'asa' = hoop, verwachting. 2) Varianten van Ayesha. a)
“Kleine.”. b) "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Asha. // Asa. (m – v) Oud Perzisch. “Overeenkomst. – Gelijkenis.”. – “Sieraad.”. Ook:
“Kracht. – Sterkte.”.
Asher. // Aser. Asscher. (m) 1) Hebreeuws. "Gelukkig. - Gezegend.". // ‘ash’ = gelukkig. ‘asher’
= blij, gezegend. // Kijk voor uitgebreidere duiding bij Aser. 2) Arabisch. Variant van
Ashaar. “Sterk. – Moedig. – Dapper.”. – “Fier als een leeuw.”.
Ashesh. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Zegen. – Zegening.”.
Asheya. Asheyah. (v) 1) Arabisch. Swahili. Varianten van Aisha. "Leven.". – “Goed leven –
Gelukkig leven.”. – “Voorspoed.”. 2) Varianten van Asiya. a) “Azië.” b) “Oosten.”. c) “God
is genadig.”. d) “Helend. – Vrede stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e)
“Nadenkend. – Peinzend. – Melancholisch.”.
Ashia. Ashiah. (v) Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. - Welvaart. –
Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Ashima. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Grenzeloos. – Onbeperkt geluk.”. // ‘asima’ =
absoluut (vrij van grenzen; onbeperkt geluk.
Ashish. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Zegen. – Zegening.”.
Ashiya. Ashiyah. (v) 1) Arabisch. Swahili. Varianten van Aisha. "Leven. – Goed leven.". –
“Voorspoed. – Geluk.”. 2) Varianten van Asiya. a) “Azië.” b) “Oosten.”. c) “God is
genadig.”. d) “Helend. – Vrede stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e)
“Nadenkend. – Peinzend. – Melancholisch.”. // Asiya behoort met Maria of Mary (de
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moeder van Jezus), Khadija (de vrouw van de profeet Mohammed) en Fatima (de dochter
van de profeet), tot de vier grootste vrouwen van de Islam. Asiya was de vrouw van de
Farao in de tijd van de profeet Musa, ze geloofde in Allah. Haar man probeerde haar
tevergeeft van haar geloof af te brengen.
Ashutosh. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Die snel plezier (vreugde) schenkt.”. // ‘ashu’ =
snel, onmiddellijk. ‘tosa’ = bevrediging, plezier, verrukking.
Asia. Asiah. (v) Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. - Welvaart. –
Geluk.”. “Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Asscher. // Aser. // Asher. (m) Hebreeuws. "Gelukkige. - Wat een geluk.". // ‘ash’ = gelukkig.
Asser. (m) Hebreeuws. Variant van Aser. "Gelukkige. - Wat een geluk.".
Assh Asshe. (m) Hebreeuws. Varianten van Ash. Korte vormen van Asscher. "Gelukkige. - Wat
een geluk.".
Ataan. Ataane. (v) Arabisch. Varianten van Adaan. “Die vrolijk woont (in een plaats).”.
Atan. Atane. (v) Hebreeuws. Arabisch. Varianten van Adaan of Adan. “Die voor eeuwig ergens
gelukkig woont.”. “Die vrolijk woont (in een plaats).”.
Aten. (v) Hebreeuws. Arabisch. Variant van Adaan of Adan. “Die voor eeuwig ergens gelukkig
woont.”. “Die vrolijk woont (in een plaats).”.
Atmananda. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Opgewekte ziel. – Vrolijke, opgewekte
geest.”. // ‘atma’ = ziel, geest, het ware Zelf, God gezien in het afzonderlijke.
Atn. Atne. (v) Arabisch. Hebreeuws. Varianten van Adn of Eden. “Plaats van eeuwigdurend
geluk.”. – “Plaats van altijd durende vreugde.”.
Atri. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Voorspoed. – Geluk. - Die vooruitgang boekt.”. // ‘atri’
= volgeling van Atri; verslinder; voorspoed; een van de zeven sterren van het sterrenbeeld
de Grote Beer.
Audny. // Aundy. (m - v) Noors. Scandinavisch. “Nieuw geluk. – Nieuwe vreugde.”.
Aundy. // Audny. (m - v) Noors. Scandinavisch. “Nieuw geluk. – Nieuwe vreugde.”.
Avaline. // Aveline. (v) 1) Varianten van Evelien, (Evelyn). a) Vormen van Eva. "Leven gevende.
– Levende. – Ademende.”. b) Keltisch. "Mooi. – Stralend. - Plezierig.". 2) Varianten van
‘avi’ Avila. “Begeerd. – Gewenst.”. 3)Verfraaiing van Ave. a) “Wijze. – Eeuwen oude.”. b)
“Elf. – Bovennatuurlijk wezen.”.
Avana. (v) 1) Afrika. Swahili. Variant van Ayanna. “Prachtige bloem.”. 2) India. Sanskriet.
“Beschermster.”. – “Plezier.”. // ‘avana’ = bescherming, beschermer; wens, wijsheid;
snelheid; plezier. ‘avAna’ = nat; droog; acceptatie; wijs; bevrediging; plezier; vreugde;
vasthoudend.
Avania. // Avannia. (v) 1) West Afrika. Varianten van Avana. “Prachtige bloem.”. 2) India.
Sanskriet. Varianten van Avana. “Beschermster.”. – “Plezier.”.
Avannia. // Avania. (v) 1) West Afrika. Varianten van Avana. “Prachtige bloem.”. 2) India.
Sanskriet. Varianten van Avana. “Beschermster.”. – “Plezier.”.
Avelien. Avelina. Aveline. // Avaline. (v) 1) Varianten van Evelien (Evelyn). a) "Leven
gevende." - "Levende.". b) "Mooi. – Stralend. - Plezierig.". c) “Hazelnoot.”. 2) Varianten
van ‘avi’ Avila. “Begeerd. – Gewenst.”. 3)Verfraaiing van Ave. a) “Wijze. – Eeuwen
oude.”. b) “Elf. – Bovennatuurlijk wezen.”.
Avigail. (v) Hebreeuws. Variant van Abigaël. “Vreugde van de vader.”.
Avigeja. Avigeya. (v) Macedonië. Rusland. Varianten van Abigaël. "Vreugde van de vader.". "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).".
Avila. (v) 1) Engels. Germaans. “Begeerd. – Gewenst.”. // Over deze duiding wordt getwist.
Mogelijk verwant aan het Germaanse ‘avi’ wat geduid kan worden als ‘gewenst’. // Avila
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is ook een stad op de hoogvlakte van Meseta. Avila ligt op 1130 meter en is hiermee de
hoogst gelegen stad van Spanje. Avila is een bedevaartplaats van de heilige Theresia, de
hervormster van de orde van de Karmelietessen. 2) Variant van Evelien, (Evelyn). a)
Vormen van Eva. "Leven gevende. – Levende. – Ademende.”. b) Keltisch. "Mooi. –
Stralend. - Plezierig.". 3)Verfraaiing van Ave. a) “Wijze. – Eeuwen oude.”. b) “Elf. –
Bovennatuurlijk wezen.”.
Avina. (v) 1) Variant van Evelien, (Evelyn). a) Vormen van Eva. "Leven gevende. – Levende. –
Ademende.”. b) Keltisch. "Mooi. – Stralend. - Plezierig.". 2) Varianten van ‘avi’ Avila.
“Begeerd. – Gewenst.”. 3) Verfraaiing van Ave. a) “Wijze. – Eeuwen oude.”. b) “Elf. –
Bovennatuurlijk wezen.”.
Avis. (v - m) 1) Engels. Germaans. “Vluchteling in de strijd.”. // ‘wig’ = gevecht; strijd. 2) Vorm
van Hadewig. "Dubbele strijd.". - "Strijdster in de strijd.". “Strijdbare vrouw. Strijdvrouw.”. 3) Engels. Vorm van Avitia. “Van de voorouders. – Erving van de
voorouders.”. 4) Latijn. a) “Vogel. – Zangvogel.”. Figuurlijk: “Vrolijk. – Levenslustig.” b)
“Voorteken.”. // ‘avis’ = a) zangvogel; vogel. Poëtisch: voorspellende vogel; vrolijkheid.
b) voorteken.
Avisaga. (v) Servië. Rusland. Variant van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht.
(- is vreugde.).".
Avra. (v) Variant van Afra. a) "Afrikaanse.". b) "Witachtig blozend.". c) “Blijdschap.”. –
“Geluk.”.
Ayaad. Ayaade. (m) 1) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2)
Arabisch. Varianten van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Ayaamen. Ayaamin. (m – v) Arabisch. Libanees. Varianten van Ayamin. “Gezegenden. –
Gelukkigen. – Rechtshandigen.”. – “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. – “Fortuinlijken.”.
Ayaash. (m) Ayaasha. Ayaashah. (v) Arabisch. Turks. Sanskriet. Varianten van Ayush of
Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed
leeft.”. – “Die een goed leven heeft.”. – “Opgewektheid.”.
Ayaashee. Ayaashi. (m) Varianten van Ayyashi. Arabisch. Turks. Sanskriet. “Horend tot de
Ayyash familie.”. - "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed
leeft.”. – “Die een goed leven heeft.”.
Ayad. Ayade. (m) Arabisch. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten..”. // ‘ayd’ = hand, zegening,
geluk, kracht. ‘ayad’ = handen, zegeningen, geluk, krachten.
Ayadi. (m) Arabisch. “Van de Ayad-familie.”. – “Van de gezegende of gelukkige familie.”. // De
naam Ayadi is een familienaam.
Ayamen. (m – v) Arabisch. Libanees. Variant van Ayamin. “Gezegenden. – Gelukkigen. –
Rechtshandigen.”. – “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. – “Fortuinlijken.”.
Ayamin. Ayamyn. (m – v) Arabisch. Libanees. “Gezegenden. – Gelukkigen. – Rechtshandigen.”.
– “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. – “Fortuinlijken.”. // Ayamin is het meervoud van
Ayman.
Ayanna. // Aiyana. (v) 1) West Afrika. Varianten van Avana. “Prachtige bloem.”. 2) India.
Sanskriet. Varianten van Avana. “Beschermster.”. – “Plezier.”. 3) India. Sanskriet.
Hindoestaans. “Onschuldig.”.
Ayash. (m) Ayasha. Ayashah. (v) Arabisch. Turks. Sanskriet. Varianten van Ayush of Aischa.
"Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”.
– “Die een goed leven heeft.”. – “Opgewektheid.”.
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Ayashee. Ayashi. Ayashy. (m) Varianten van Ayyashi. Arabisch. Turks. Sanskriet. “Horend tot
de Ayyash familie.”. - "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die
goed leeft.”. – “Die een goed leven heeft.”.
Aydee. (m – v) Arabisch. Variant van Aydi. “Handen. – Sterkten. – Krachten.”. – “Geluk.”.
Ayden. // Aydin. (m) Aydena. (v) Perzisch. Arabisch. Turks. “Handen. – Krachten. – Sterkten.”.
– “Helder van geest. – Helderdenkend.”. – “Zegening. – Geluk.”. // Arabisch. ayd = hand,
zegening, geluk, kracht. // Turks. ‘aydin’ = intellect; geletterde; helder.
Aydi. (m – v) Arabisch. “Handen. – Sterkten. – Krachten.”. – “Geluk.”. // ‘ayad’ = handen,
zegeningen, geluk, krachten. ‘ayd’ = hand, zegening, geluk, kracht. ‘ayadi’ = handen,
krachten.
Aydin. // Ayden. (m) Aydina. (v) Perzisch. Arabisch. Turks. “Handen. – Krachten. – Sterkten.”.
– “Helder van geest. – Helderdenkend.”. – “Zegening. – Geluk.”. // Arabisch. ayd = hand,
zegening, geluk, kracht. // Turks. ‘aydin’ = intellect; geletterde; helder.
Aydiyn. (m) Aydiyna. (v) Perzisch. Arabisch. Turks. Varianten van Aydin. “Handen. – Krachten.
– Sterkten.”. – “Helder van geest. – Helderdenkend.”. – “Zegening. – Geluk.”.
Ayeesa. Ayeesah. Ayeesha. Ayeeshah. (v) Arabisch. Turks. Perzië. Varianten van Ayesha. a)
Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die
leeft.”.
Ayeisa. Ayeisah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b) "Voorspoed.
– Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Ayeisha. Ayeishah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b)
"Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Ayesh. (m - v) Ayesha. Ayeshah. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig
levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. - Welvaart.
Ayfara. Ayfarah. (v) Engels. Varianten van Afra. a) "Afrikaanse.". b) "Witachtig blozend.". c)
“Blijdschap.”. – “Geluk.”.
Ayisa. Ayisah. Ayisat. (v) Arabisch. Turks. Swahili. Varianten van Aischa. "Voorspoed. – Geluk.
- Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Ayish. (m) Ayisha. Ayishah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayesha. a) Perzië. “Kleine.”. b)
"Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. //
‘a’isha’ = die leeft.
Ayleen. // Aayleen. (v) Varianten van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Aylin. (v) Variant van Aileen. a) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige –
Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c) Turks. “Stralenkrans (Halo)
rond de maan.”.
Aylin. (v) Turks. “Kring rond de maan. – Stralenkrans.”. – Figuurlijk: “Vrolijk. – Blij.”. // ‘ay’ =
maan. 2) Grieks. Oudfrans. “Hazelnoot.”.
Ayman. Aymane. Aymen. Aymene. (m - v) 1) Libanees. Arabisch. Frans. “Gezegend. –
Gelukkig. – Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. – “Fortuinlijk.”. // Letterlijk
betekent Ayman ‘aan de juiste (rechte) kant’. In de Arabische (Islamitische) cultuur wordt
dit geassocieerd met: ‘geluk, zegening, sterkte en fortuin’. Het woord ‘ayman’ wordt
zowel in de Bijbel als in de Koran genoemd. 2) Germaans. “Goed geïnformeerde
beschermer.”. // De naam Ayman is gerelateerd aan Raymond. “Raadgevende
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beschermer. – Bescherming door raadgeving.”. - "Raadgever. - Beschermer.". – Wijze
beschermer.".
Ayo. (m - v) Nigeria. Taal: Yoruba. "Vreugde.".
Ayo. (m) Gronings. Fries. Variant van Aie. “Edele.”.
Ayo. // Ajo. (v) Indonesisch. “Kom hier. – Kom.”. // ‘ayo’ = kom.
Ayoosh. (m) Ayoosha. Ayooshah. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. Varianten van Ayush. “Die
een goed leven heeft.”. – “Die lang leeft.”. – Vrolijkheid. – Geluk.”.
Ayoush. (m) Ayousha. Ayoushah. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. Varianten van Ayush. “Die
een goed leven heeft.”. – “Die lang leeft.”. – Vrolijkheid. – Geluk.”.
Ayog. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Veelbelovende tijd. – Gelukkige tijd. – Gunstige
tijd.”.
Ays. (m - v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet. Variant van Aish. "Leven. – Die
leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed.
– Geluk. - Welvaart.
Aysa. Aysaa. (v) 1) Turks. Als de Maan.”. – “Prachtig. – Mooi.”. 2) Arabisch. Turks. Variant van
Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Aysar. Aysare. (m) Arabisch. “Beter (Mooier) levend.”. – “Levend in weelde.”. -"Zeer
voorspoedig. – Gelukkig levend. _ Ongedwongen. - Gemakkelijk. – Gezegend. Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”. // Aysar is de
mannelijke vorm van Yusra.
Ayse. (v) Arabisch. Turks. Variant van Aischa (Ayisha). "Voorspoed. – Goed levend. – Gelukkig
levend. - Welvaart. - Levend.". – “Die leeft.”. // ‘ayse’ = leven.
Ayser. Aysere. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Levend in
weelde.”. –“Gelukkig levend.”. "Zeer voorspoedig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. –
Gezegend. - Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aysh. (m - v) Aysha. Ayshah. Ayshe. (v) Afrika. Swahili. Arabisch Perzisch. Turks. Sanskriet.
Varianten van Aish of Ayesh. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed leven. –
Gelukkig levend.”. - Levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. - Welvaart.
Aysia. Aysiah. (v) Iraanse vormen van Aischa. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed
leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. - Welvaart.
Ayska. (v) Arabisch. Turks. Variant van Aischa. "Leven. – Die leeft. - Levensonderhoud. – Goed
leven. – Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. - “Voorspoed. - Welvaart.
Aytza. (v) Arabisch. Turks. Variant van Aischa. "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. –
Gelukkig levend.". – “Die leeft.”.
Ayurda. Ayurdah. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Schenker van een lang leven.”. –
“Vrolijkheid. – Geluk.”.// ‘Ayus’ = opwaartse druk; opgewektheid, mensheid, gezondheid,
voedsel, vitale kracht; levensduur; leven; actieve periode; opgewektheid; bedrijvigheid;
totaal van levende wezens.
Ayush. (m) Ayusha. Ayushi. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Die een goed leven heeft.”. –
“Die lang leeft.”. – Opgewektheid. – Vrolijkheid.”. // ‘Ayus’ = opwaartse druk;
opgewektheid, mensheid, gezondheid, voedsel, vitale kracht; levensduur; leven; actieve
periode; opgewektheid; bedrijvigheid; totaal van levende wezens.
Ayushmati. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Die lang gezond leeft.”. – Opgewektheid. –
Vrolijkheid.”. // ‘Ayusmat’ = leven, levend, langlevend; gezond; bezitter van levenskracht;
oud; -bepaalde eretitel.
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Ayyaash. (m) Ayyaasha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. Arabisch. Turks. Varianten van
Ayush of Ayyah. “Die een goed leven heeft.”. – “Die lang leeft.”. – Opgewektheid. –
Vrolijkheid.”.
Ayyash. (m) Ayyasha. Ayyashah. (v) Arabisch. Turks. Sanskriet. Varianten van Ayasha (Aischa).
"Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”. – “Die een
goed leven heeft.”.
Ayyashee. (m) Variant van Ayyashi. Arabisch. Turks. Sanskriet. “Horend tot de Ayyash
familie.”. - "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”.
– “Die een goed leven heeft.”.
Ayyashi. (m) Ayyashia. Ayyashiah. (v) Arabisch. Turks. Sanskriet. “Horend tot de Ayyash
familie.”. - "Voorspoed. - Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”.
– “Die een goed leven heeft.”.
Ayyoosh. (m) Ayyoosha. Ayyooshah. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. Varianten van Ayush.
“Die een goed leven heeft.”. – “Die lang leeft.”. – Vrolijkheid. – Geluk.”.
Ayyush. (m - v) Ayyusha. Ayyushah. (v) Arabisch. “Vleivorm van Aisha. "Leven.". – “Goed
levend. – Gelukkig levend.”. - “Voorspoed.”.
Azardokht. (m) Perzisch. “Rozig.”. Dat is: “Prachtig. – Mooi. – Gezond. – Vitaal. – Levenslustig.
– Opgewekt. – Blij.”.
Azardukht. (m) Perzisch. Variant van Azardukt. “Rozig.”. Dat is: “Prachtig. – Mooi. – Gezond.
– Vitaal. – Levenslustig. – Opgewekt. – Blij.”.
Azoka. Azoko. (v) 1) India. Sanskriet. “Zonder zorgen. – Vrolijk.”. – “Bloesem van de azokoboom. ”. // ‘azoka’ = geen pijn veroorzakend, geen pijn voelend; zonder haat; Ashokaboom, kwikzilver. ‘azoko’ = geen verdriet (spijt - zorgen) voelend; azoko-boom = een
boom met rode bloemen, bloesem van de azoko-boom; kwikzilver. 2) Nigeria. “Oudste
(eerstgeboren) dochter.”.

Baacem. Baaceme. (m) Baacema. (v) Arabisch. Varianten van Basem. “Die lacht. – Die vrolijk
is. – Die gelukkig is.”. – “Met een goed humeur.”.
Baadrawee. Baadrawi. (m) Arabisch. Varianten van Bradawi. “Die houdt van de volle maan.”.
– “Blij. – Gelukkig.”.
Baaher. Baahere. (m) Baahera. Baaherah. (v) Arabisch. Perzisch. Sanskriet. Hindoestaans.
Varianten van Baheer of Bahir. a) “Verbluffend. – Verbijsterend. Schitterend. – Briljant.”.
b) “Stralend. – Blij. – Bekwaam. – Bijzonder knap/mooi.”.
Baahir. Baahire. Baahiyr. Baahiyre. Baahyr. (m) Baahira. Baahireh. Baahiyra. Baahyra.
Baarhyrah. (v) Arabisch. Perzisch. Sanskriet. Hindoestaans. Varianten van Baheer of
Bahir. a) “Verbluffend. – Verbijsterend. Schitterend. – Briljant.”. b) “Stralend. – Blij. –
Bekwaam. – Bijzonder knap/mooi.”.
Baakhit. Baakhet. (m) Baakhitah Baakhita. Baakhetah. Baakheta. (v) Arabisch. Varianten
van Bakhit of Bakheet. “Gezegend. – Gelukkig.”.
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Baarik. (m) Baarikah. (v) 1) Varianten van Barik. a) “Bloesem. - Bloei. - Succes.”. b)
“Gezegend.”. c) “Vasthoudend. – Doortastend.”. 2) Varianten van Bariq. “Briljant. –
Stralend.”.
Baasem. (m) Baasema. (v) Arabisch. Varianten van Basem. “Die lacht. – Die vrolijk is. – Die
gelukkig is.”. – “Met een goed humeur.”.
Baashu. (m) Arabisch. Variant van Bashu. “Optimistisch. – Vreugdevol. – Blij.”.
Baas. (m) Korte vorm van Basilius. "Koninklijke. - Verhevene. - Gezegend met gaven.".
Baasim. Baasimi. Baasimiy. Baasimy. (m) Baasima. Baasimyah. Baasimiyyah. (v) Sanskriet.
Hindoestaans. Arabisch “Glimlachend. – Lachend. – Vrolijk.”. // Vergelijk met Basim.
Baasma. (v) Arabisch. Variant van Basma. "Lach. – Glimlach.". - “Die lacht. – Vrolijkheid.”.
Baat. Baatje. Baatke. (v) 1) Vormen van Beatrix. "Die zegen (geluk) brengt.". 2) Korte vormen
van Germaanse namen met ‘strijd’. “Strijder.”.
Bacem. (m) Bacema. (v) Arabisch. Varianten van Basem. “Die lacht. – Die vrolijk is. – Die
gelukkig is.”. – “Met een goed humeur.”.
Bachir. (m) Hebreeuws. “Jongeling. - Oudste zoon.”. Arabisch. “Goed opgevoed. – Wijs.”. “Brengt geluk. – Brenger van goed nieuws.”. // Vergelijk met Bashaar. // Hebreeuws.
‘bachur’ = jongeling, gerijpte. ‘bachar’ = rijp worden.
Bacilio. (m) Bacilia. (v) Spaanse vormen van Basileüs. "Koninklijke. - Verhevene. - Gezegend
met gaven.".
Badraan. (m – v) Perzisch. Arabisch. Variant van Badran. “Die is als de volle maan.”. Dat is:
“Mooi. – Prachtig. – Stralend.. – Knap. – Blij.”.
Badrawee. (m) Arabisch. Variant van Bradawi. “Die houdt van de volle maan.”. – “Blij. –
Gelukkig.”.
Badrawi. (m) Arabisch. “Die houdt van de volle maan.”. – “Blij. – Gelukkig.”.
Badran. (m – v) Perzisch. Arabisch. “Die is als de volle maan.”. Dat is: “Mooi. – Prachtig. –
Stralend.. – Knap. – Blij.”.
Bahasht. (v) Koerdisch. “Paradijs. – Hemel.”. Dat is: “Schoonheid. – Geluk. – Vreugde.”.
Bahdjat. (m) Arabisch. "Vrolijk. - Opgewekt. - Levendig. - Speels.”.
Baheeg. (m) Baheegah. Baheegeh. (v) Arabisch. Varianten van Baheej. “Prachtig.”. –
“Feestelijk. – Vrolijk.”.
Baheeij. Baheeyg. Baheig. Baheij. Baheijge. Baheijg. Bahey. (m) Baheeijah. Baheeyga.
Baheigah. Baheijah. Baheyje. Baheyeh. (v) Arabisch. Varianten van Baheej. “Prachtig.”.
– “Feestelijk. – Vrolijk.”.
Bahdjat. (m) Arabisch. "Vrolijk. - Opgewekt. - Levendig. - Speels.”.
Baheeg. (m) Baheegah. Baheegeh. (v) Arabisch. Varianten van Baheej. “Prachtig.”. –
“Feestelijk. – Vrolijk.”.
Baheej. (m) Baheeja. (v) Arabisch. “Prachtig.”. – “Feestelijk. – Vrolijk.”. // Koran, 50:7 En de
aarde hebben Wij uitgespreid en in haar pijlers geslagen, en Wij hebben haar doen
ontspruiten van allerlei schoons (bloemen en planten). // Als het woord ‘baheej’ wordt
gebruikt met betrekking tot bloemen en planten, wordt ‘schoonheid, kleurenpracht en
vreugde’ bedoeld.
Baheeij. Baheeyg. Baheig. Baheij. Baheijge. Baheijg. Bahey. (m) Baheeijah. Baheeyga.
Baheigah. Baheijah. Baheyje. Baheyeh. (v) Arabisch. Varianten van Baheej. “Prachtig.”.
– “Feestelijk. – Vrolijk.”.
Baheen. (m) Baheenah. Baheena. (v) Perzisch. Arabisch. “Vrolijk. – Monter. – Gelukkig.”.
Baheer. Baher. (m) Baheerah. Bahera. Baherah. (v) Perzisch. Arabisch. “Stralend. – Blij. –
Bekwaam. – Bijzonder knap/mooi.”.
30

