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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 een geautomatiseerd gegevensbestand 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, 
mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 
  

http://www.ikhelpmijnkind.nl/
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Over de namen in dit boek  
 
 
Voor de namen in dit boek geldt, dat we ze vaak al duizenden jaren kennen en 
gebruiken. We koesteren ze en geven ze aan onze dierbaarsten en liefsten.  
Het aantal varianten van deze namen is oneindig. 
 
Allemaal namen van bloemen en planten, van bomen, struiken en hun 
vruchten. Van groei- en bloeiplaatsen, denk hierbij aan: tuinen, paradijzen, 
woestijnen, weiden, hellingen, bermen, bergen en dalen. Denk aan zeeën, 
rivieren, kanalen, kreken, poelen, meren en moerassen. 
Het zijn namen die positieve beelden oproepen. Namen van en uit de natuur. 
De natuur is voor ons een rijke en onuitputtelijke inspiratiebron. Wij kunnen 
niet zonder de natuur, de natuur kan wel zonder ons. De  natuur geeft ons rust 
en heeft een positieve werking op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.  
 
 
Bij de duiding van de namen kan vaak veel meer worden gezegd dan in dit boek 
gebeurt. Om u te helpen bij mogelijke duidingen is achter in dit boek een lijst 
met de titel:  ‘SYMBOLEN - BLOEMEN - PLANTEN – BOMEN – VRUCHTEN – 
KRUIDEN, Kleuren – Licht – Smaken’ opgenomen. 
 
Met uw zoektocht in dit boek wens ik u veel plezier. 
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Wat is bijzonder aan bloemen, planten, struiken, 
bomen, tuinen en paradijzen? 

Geluk is de kunst een boeket te maken van de bloemen uit je eigen tuin. 
 

 
Bloemen, planten, bomen en struiken leven en maken ander leven mooier en 
mogelijk. Een omgeving met bloemen en planten bevordert ons geluksgevoel 
en daarmee onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Niet voor niets 
hebben gezondheidscentra in een natuurlijke groene veruit onze voorkeur. 
Natuur om ons heen doet ons goed, het verhoogt ons geluksgevoel. 
 
Bloemen, planten, bomen en struiken scheppen rust en evenwicht. Bossen 
vangen heftige regens op en temperen de hitte van de zon. Bossen kalmeren 
stormen en orkanen. Kortom ze zorgen voor een gematigder en weldadiger 
klimaat. 
Bloemen, planten, struiken en bomen blijken steeds opnieuw in staat om 
zichzelf in stand te houden en te vernieuwen. Hoe kortstondig het leven van 
een bloem of plant ook mag zijn, het leven wordt rijkelijk doorgeven. De 
overvloed aan zaden en kruiden zijn wonderen van kracht en levensdrang. 
Bloemen, planten, bomen en stuiken vullen elkaar aan en steunen elkaar, altijd 
zijn ze op zoek naar een nieuw natuurlijk evenwicht. 
Bloemen en planten vormen de basis van ons voedsel, ze zijn het voedsel van al 
wat leeft, van alles wat eet en gegeten wordt. Ze zijn een wonderlijk onderdeel 
van een cyclus waarvan ze zelf ook deel uitmaken. Er worden steeds nieuwe en 
wonderlijke soorten gevormd. Soorten waarvan de immense en wonderlijke 
schoonheid en kracht steeds opnieuw ontdekt mag worden.  
 
 
Het is een grote misdaad tegen de natuur, wilde bloemen onkruid te noemen. 
Es ist ein großer Frevel an der Natur, die wildwachsenden Blumen als Unkraut 

zu bezeichnen. 
Johannes Scherr – Duits-Zwitsers schrijver  1817 -  1886 

 
Wij zijn onderdeel van de natuur die overal om ons heen is. De natuur versterkt 
ons, ze geeft ons levenskracht. 
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De natuur vraagt net als wij om ruimte en groeimogelijkheden. Het is een 
levenskunst om de natuur als partner en bondgenoot te zien. Een bondgenoot 
die onvoorstelbaar sterk is. In ons eigen belang is het verstandig om met haar 
samen te werken, haar de ruimte en groeimogelijkheden te geven die het nodig 
heeft.  
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VOORNAMEN - 

BLOEMEN en PLANTEN, BOMEN en STRUIKEN  
 

Tuinen, paradijzen, meren en zeeën 
 
 
Aabanus. // Abanus. (m - v) Arabisch. Varianten van het Perzische Abnus. “Ebbenhout.”. 
Aabinyous. Aabiynuws. Aabynus. (m) Perzisch. Varianten van (Abinus) Abnous. “Ebbenhout.”. 
Aabnoos. Aabnous. Aabnus. (m) Perzisch. Varianten van Abnous. “Ebbenhout.”. 
Aafeyrah. Aafeyreh. (v) Arabisch. Varianten van Afira. “Vrouw die het eerste water geeft aan 

een plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.  
Aafira. Aafiyrah. Aafireh. // Afira. (v) Arabisch. “Vrouw die het eerste water geeft aan een 

plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.  
Aaigul. (v) Turks. Perzisch. Variant van Aigul. “Roos van de maan.”. 
Aaila. // Aayla. (v) Hebreeuws. Turks. Varianten van Ayla. a) “Eikenboom.”. b) “Stralenkrans 

om de maan.”. Dat is: “Schoonheid. – Pracht.”. 
Aaleen. // Aalin. (v) Perzisch.  Varianten van Aleen. “Rood. – Rose.”. Figuurlijk: “Gezond. – 

Sterk. – Bloeiend.”. 
Aalin. // Aaleen. (v) Perzisch.  Varianten van Aleen. “Rood. – Rose.”. Figuurlijk: “Gezond. – 

Sterk. – Bloeiend.”. 
Aalma. Aalmaa. (v) Turks. Perzisch. Varianten van Alma. “Appel.”. // Turks. ‘elma’ = appel.  
Aamrapali. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Blad van de mangoboom.”. // ‘Amraphala’ = 

mango. 
Aamrapali. (v) India. Hindoe. “Blad van de mangoboom.”. 
Aapherah. Aapheyra. (v) Arabisch. Varianten van Afira. “Vrouw die het eerste water geeft aan 

een plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.  
Aaphira. // Afira. (v) Arabisch. Variant van Aafira. “Vrouw die het eerste water geeft aan een 

plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”. 
Aaral. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Bloem.”.  
Aaratrika. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Lamp onder de Tulsi-plant.”.  
Aarav. // Arav. (m) India. Hindoestaans. Sanskriet. 1) “Lotusbloem.”. 2) “Vredevol. - 

Vredelievend.”. 
Aarmica. Aarmika. (v) Varianten van Arnica. a) “Arend.”. b) "Die heerst als een adelaar.". c) 

“Valkruid. – Het hele jaar door bloeiende, madeliefachtige, plant.”. 
Aarna. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Golf. - Golf in de oceaan.”. – Teak-boom.”.// ‘arna’ 

= rivier, golf; teak-boom; golfstroom. // Aarna is een naam van de godin Lakshmi. 
Lakshmi is de dochter van de koning van het ‘milky ocean’. 

Aarnica. Aarnika. (v) Varianten van Arnica. a) “Arend.”. b) "Die heerst als een adelaar.". c) 
“Valkruid. – Het hele jaar door bloeiende, madeliefachtige, plant.”. 

Aashalata. (v) India. Sanskriet. Arabisch. "Brengster van hoop.”. – “Kruipende plant van 
hoop.”. 

Aaygol. Aaygul. (v) Turks. Perzisch. Varianten van Aigul. “Roos van de maan.”. 
Aayiq. // Aayeq. (m) Arabisch. India. Varianten van Ayiq. “Ridderspoor.”. 
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Aayla. // Aaila. (v) Hebreeuws. Turks. Varianten van Ayla. a) “Eikenboom.”. b) “Stralenkrans 
om de maan.”. Dat is: “Schoonheid. – Pracht.”.  

Abaal. Abaale. (v) Perzisch. Arabisch. “Wilde roos.”. 
Abaanus. // Abanus. (m - v) Arabisch. Varianten van het Perzische Abnus. “Ebbenhout.”. 
Abal. (v) Arabisch. Variant van Abaal. “Wilde roos.”. 
Abanus. // Aabanus. (m - v) Arabisch. Varianten van het Perzische Abnus. “Ebbenhout.”. 
Abeera. Abeerah. (v) Arabisch. Hebreeuws. Varianten van Abeira. “Parfum. – Geurig.”. – 

“Roos.”. 
Abilene. (v) Oorspronkelijk de naam van een gebied ten noordwesten van Damascus. Volgens 

Lucas 3:1 was Lysánius hier viervorst tijdens het vijftiende regeringsjaar van keizer 
Tiberias. De naam Abilene slaat mogelijk op de groene grassige streek en zou 
teruggaande hierop geduid kunnen worden als: "Gras.". - "Groene, - vruchtbare 
(streek).". 

Abinus. (m) Arabisch variant van de Perzische naam Abnus. “Ebbenhout.”. 
Abinyous. Abiynuws. Abynus. (m) Perzisch. Varianten van (Abinus) Abnous. “Ebbenhout.”. 
Abnous. (m - v) Perzisch. Variant van Abnous. “Ebbenhout.”.  
Abnus. (m - v) Perzisch. “Ebbenhout.”. // Ebben is een zware, donkere houtsoort dat in water 

zinkt. Ebben wordt veel gebruikt voor snij- en beeldhouwwerk, pianotoetsen, 
muziekinstrumenten en fijn timmerwerk. Ebben onderscheidt zich van corromandel, dat 
zwart-bruin gestreept is.  

Aboli. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Bloem.”. // Aboli is de naam van een bloem, de 
“Crossandra infundiliformis.”. // Van het Griekse ‘krossai’ = uitsteeksel, een 
plantengeslacht van ongeveer 50 soorten uit de Acanthusfamilie. 

Acacia. Acaciah. (v) Grieks. Latijn. “Eenvoudige. – Met een zuiver geweten. – Onschuldige.”. – 
“Doornige (boom). – Achteloze.”. // ‘ake’ = doorn, punt. // De acacia is een boom, in de 
mythologie is de acacia het zinnebeeld der onschuld. 

Acacia’s zijn heesters en bomen, ze groeien in groepen en dragen kleine bloemen. In 
Joël 4 wordt de acacia genoemd. Hier symboliseert ze onder andere de groeikracht die 
Jahweh ook in dorre – onvruchtbare streken kan geven. 
De acacia groeit in dorre streken, waar andere bomen en struiken niet groeien of 
sterven. De acacia wordt ook sittimboom genoemd. Het hout van de Acacia is onder 
andere gebruikt voor de ark van Noach, ook ‘ark van het Verbond’ genoemd, het 
reukofferaltaar, de planken en dwarsbalken van het tabernakel (Exodus 25:10; 30:1: 
20, 36:20,31). 

Acacio. (m) Mannelijke vorm van Acacia. “Eenvoudige. – Met een zuiver geweten.”. – 
“Doornige (boom). – Achteloze.”. // Meer informatie vindt u bij Acacia. 

Acacius. // Akakius. (m) Grieks. “Niet slecht. – Zonder slechte bedoelingen.”. // Kijk bij Acacia 
of Akakios. 

Acantha. (m) Gelatiniseerd Grieks. “Prikkel.”. -  “Doorn. – Doornige.”. // ‘akantha’ = doorn, 
stekel. 

Acasha. (v – m) Grieks. Latijn. Engels. Vorm van Acacia. “Eenvoudige. – Met een zuiver 
geweten. – Onschuldige.”. – “Doornige (boom). – Achteloze.”. 

Acaysha. (v – m) Grieks. Latijn. Engels. Vorm van Acacia. “Eenvoudige. – Met een zuiver 
geweten. – Onschuldige.”. – “Doornige (boom). – Achteloze.”. 

Accacia. (v) Grieks. Latijn. Engels. Vorm van Acacia. “Eenvoudige. – Met een zuiver geweten. – 
Onschuldige.”. – “Doornige (boom). – Achteloze.”. 

Accerly. (m) Oudengels. Variant van Ackerley. “(Van het) Eikenveld.”. 
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Ackerleigh. (m) Oudengels. Variant van Ackerley. “(Van het) Eikenveld.”.  
Ackerley. Ackerly. (m) Oudengels. “(Van het) Eikenveld.”. // ‘ack’ = eik. ‘ley’ = veld, weide, 

kunstweide, land, wisselbouwakker, tijdelijk grasveld - loop van water.  
Acklea. Ackleigh. Ackley. Acklie. (m) Oudengels. Varianten van Ackerley. “(Van het) 

Eikenveld.”. 
Acton. Actoni. (m) Oudengels. “(Van de) Eikenplaats.”. // ‘ack’ = eik. ‘ton’ = plaats, stad. 
Adahee. Adahey. Adahi. Adahie. (m) Native Amerikaans. Cherokee. Vormen van Adahy. “In 

het bos. – In de bossen.” 
Adahy. (m) Native Amerikaans. Cherokee. “In het bos. – In de bossen.”.  
Adair. Adaire. (m) Keltisch. Engels. 1) “(Van het) Eikenfort.”. 2) Varianten van Edgar. a) “Edele 

speer.”. b) “Edele tuin.”. c) “Speer van het erfgoed.”. 
Adare. (m) Oudengels. Keltisch. Variant van Adair. a) “Eikenboom. – Vesting.”. b) “Beschermer 

van het erfgoed.”. 
Adara. (v) Arabisch. Hebreeuws. Variant van Adra. “Maagd.”. – “Edel. – Nobel.”. 

Adaviya. (v) Arabisch. Variant van Adawiyah. “Zomerplant.”. 
Adawiyah. Adawiyeh. (v) Arabisch. “Zomerplant.”. // De Adawiyah is een plant die in de zomer 

(verschijnt) groeit en bloeit. 
Adayre. (m) Oudengels. Keltisch. Variant van Adair. a) “Eikenboom. – Vesting.”. b) 

“Beschermer van het erfgoed.”. 
Adelgard. Adelgar. (m) Adelgarda. Adelgarde. (v) Oud Duits. Germaans. "Edele beschermer. 

– Prachtige (Edele) tuin.".  // 'adel' = adel; edel. 'gard' = omheinde ruimte, kraal, tuin.  
Adelind. Adelinda. Adelinde. (v) 1) Germaans. "Zachte edele.". // 'adel of athal' = edel. 'lind' = 

zoet; zacht; mild. // 'Lind' wordt ook geduid als; schild of speer (van lindehout, of slang). 
De slang wordt geduid als bewaker van schatten. 2) "Edele schatbewaarster.". 

Adenaan. Adenan. (m) Hebreeuws. Arabisch. Varianten van Adnan. a) “Adam.”. - “Aarde.”. - 
"Mens. - Vader van alle mensen. - Eerste van zijn broeders, glorie van zijn volk.".  b) 
"Knappe.". – “Rijkdom.”. c) “Twee hemelen.”. – “Vestiger.”. – Kolonist. - “Iemand die zich 
een nieuwe woonplaats verwerft.”. – “Die lang woont in het paradijs.”. 

Adeveia. Adewieeh. (v) Arabisch. Varianten van Adawiyah. “Zomerplant.”. 
Admon. (m) Admonma. Addmonma. (v) Hebreeuws. “Aarde. – Mens.”. – “Man”. // Admon is 

van dezelfde stam als Adam. // Admon is ook de naam van een rode pioenroos. 
Adnaan. (m) Adnaana. Adnaahah. (v) Hebreeuws. Arabisch. Varianten van Adnan. a) 

“Adam.”. - “Aarde.”. - "Mens. - Vader van alle mensen. - Eerste van zijn broeders, glorie 
van zijn volk.".  b) "Knappe.". – “Rijkdom.”. c) “Twee hemelen.”. – “Vestiger.”. – Kolonist. 
- “Iemand die zich een nieuwe woonplaats verwerft.”. – “Die lang woont in het paradijs.”. 

Adnan. Adane. (m) Adnanah. Adnana. (v) 1)  Adnan is een Spaanse Arabische vorm van Adam. 
Adam is een van oorsprong Hebreeuwse naam die geduid kan worden als: “Aarde.”. - 
"Mens. - Vader van alle mensen. - Eerste van zijn broeders, glorie van zijn volk.".  2) 
Adnan wordt ook in verband gebracht met het Hebreeuwse 'adoh' = zich sieren; tooien; 
versiersel; schoonheid en zou dan geduid kunnen worden als: "Knappe.". – “Rijkdom.”. 
3) Arabisch. “Twee hemelen.”. – “Vestiger.”. – Kolonist. - “Iemand die zich een nieuwe 
woonplaats verwerft.”. – “Die lang woont in het paradijs.”. // Semitische wortel (van het 
werkwoord) ‘dn’ – te blijven, houden. // De naam Adnan wordt in de Bijbel en in de Koran 
genoemd. Adnan is de vader van alle Arabieren in Noord Arabië. 

Aedaan. (m – v) Arabisch. Variant van Aidan. “Lange palmboom.”. 
Aeden. (m – v) Aedanah. Aedaneh. (v) Arabisch. Varianten van Aidan. “Lange palmboom.”.  
Aetan. (m – v) Aetana. Aetaneh. (v) Arabisch. Varianten van Aidan. “Lange palmboom.”. 



 

14 
 

Aeten. (m – v) Aetena. Aeteneh. (v) Arabisch. Varianten van Aidan. “Lange palmboom.”. 
Aeydaan. (m – v) Arabisch. Variant van Aidan. “Lange palmboom.”. 
Afina. (v) Arabisch. Irak. “Blauwe bosbes. – Bosbes.”.  
Afnaan. (m - v) Arabisch. Vorm van Afnan. “Vol uitspreidende takken.”. – Bedoeld wordt: “Van 

het Paradijs.”.  
Afnan, Afnane. (m - v) Arabisch. “Vol uitspreidende takken.”. – Bedoeld wordt: “Van het 

Paradijs.”. 
Agardus. (m) 1) Latinisering van Aghart. “Hard zwaard.”. 2) “Paddenstoel.”. Deze naam wordt 

ook in verband gebracht met paddenstoelen van het geslacht ‘agarcius’ (champignon). 
Agavus. (m) Agave. (v) Grieks. Latijn. “Doorluchtig. – Fier. – Edel.”. – “Van edele geboorte.”. 

// Grieks. ‘agauos’ = trots, fier, stralend. De Agave (Agave tequilana) wordt “Boom der 
wonderen.”, genoemd. De agave is een vetplant en wordt gebruikt als zoetmiddel. In de 
Griekse mythologie is Agave een dochter van Harmonia en Kadmos en trouwt ze met 
Echion. 

Agnishikha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Vlammen van vuur.”. – “Vlammen lelie.”. // 
‘agnisikha’ = hebbend een neus (piek) als vuur, lamp, goud, pijl, saffraan. ‘AgnisikA’ = 
vlam; vlammen lelie of Guduchi plant. 

Agua. Aguah. (v) Arabisch. Varianten van Ajwa. “(Palm)-boom geplant door de profeet.”. – 
“Vrucht van de palmboom. – Dadel.”. 

Agueh. // Ajua. (v) Arabisch. Varianten van Ajwa. “(Palm)-boom geplant door de profeet.”. – 
“Vrucht van de palmboom. – Dadel.”.   

Agve. (v) Arabisch. Variant van Ajwa. “(Palm)-boom geplant door de profeet.”. – “Vrucht van 
de palmboom. – Dadel.”. 

Ahmaraan. (v) Arabisch. “Goud. – Saffraan.”. 
Ahmaran Ahmarane. (v) Arabisch. Varianten van Ahmaraan. “Goud. – Saffraan.”. 
Ahmeraan. Ahmerane. (v) Arabisch. Varianten van Ahmaraan. “Goud. – Saffraan.”.  
Ahmik. (m) Indiaans. “Bever.”. // De Bever is een symbool van behendigheid.”. 
Ahmirane. (v) Arabisch. Variant van Ahmaraan. “Goud. – Saffraan.”. 
Ahumal. (m) Israël. “Waterweide.”. 
Aidaane. (m – v) Arabisch. Variant van Aidan. “Lange palmboom.”. 
Aidan. (m – v) Aidana. (v) Arabisch. “Lange palmboom.”.  
Aidania. Aidaniah. Aidaniya. Aidaniyyah. (v) Arabisch. Varianten van Aydania.  “Lang en 

slank.”. Letterlijk: “Lang als een palmboom.”.  
Aiden. (m – v) Aidena. Aidenah. (v) Arabisch. Varianten van Aidan. “Lange palmboom.”. 

Aiden. (m - v) Gallisch. Variant van Aithe. “Vuur.”. 
Aigol. Aaygul. (v) Turks. Perzisch. Variant van Aigul. “Roos van de maan.”. 
Aigul. (v) Turks. Perzisch. “Roos van de maan.”. // ‘ay’ = maan. ‘gül’ = roos.  
Aike. (m – v) Aiken. (m) Aikje. (v) Fries. Vormen van Aai. a) Vorm van Friese (Germaanse) 
namen afgeleid van 'agi' = “(Snijdend) zwaard.”. b) "Akkerman. - Landbouwer.".  
Aiken. (m) Engels. Iers. “Gemaakt van eiken.”. – “Eikenboom.”.  
Aiki. (v) Armeens. “Wijngaard.”. 
Aikin. (m) Aikina. (v) Engels. “Gemaakt van eikenhout. – Eikenhout.”. // ‘oak’ = eik, eikenhout, 

eikenloof.  
Aikland. (m) Schots. “Eikenland.”. // ‘aik’ = eik. ‘land’ = land, landerijen, grond. 
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.”.   
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Ailco. (m) Fries. Gronings. Vleivorm van Aileen. 
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.”.  

Ailen. 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.”.  

Ain. // Aine. (m – v) Arabisch. “Zeldzaam oog.”. 2) Hebreeuws. ” Bron. - Fontein.”. – “Lente.”. 
// ain = fontein; bron. ‘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.”. 

Aina. (v) Japans. “Die van planten houdt.”. // ‘ai’ = liefde, affectie. ‘na’ = planten, groenten.  
Aina. // Aino. (v) Fins. “Enige. – Unieke.”. 
Aina. (v) // Aino. (m) 1) Scandinavisch. “Voor eeuwig.”. – “Uniek.”. 2) Scandinavische vormen 

van Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 3) Spaans. Catalaans. Varianten van Adriaan 
(Adrianus). a) “Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.".  
Aina. Ainaa. (v) Arabisch. Varianten van Ayna. “Meisje met lange (grote) ogen.”. – 

Meisje dat goed waarneemt.”. 
Aina. Ainaa. (v) Turkmenistan. Varianten van Ayna. “Spiegel”. De spiegel symboliseert: 

“Oprechtheid. – Zuiverheid. – Eerlijkheid.”. 
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.”.  

Aini. (v) Arabisch. “Bron. – Lente. – Bloem. - Keus.”. 
Ainsley Ainslee. (m – v) Engels. Schots. 1) Mogelijk verwant met Aislin. “Droom. – Visioen.”. 2) 

In de naam Ainsley wordt verwantschap gezien met de (Engelse) plaatsnaam ‘Annesley’ 
– “Anne’s weide.”. // ‘ley’ = weide. 

Airi. (v) Japans. 1) “Liefde – Genegenheid met jasmijn. - Parel.”. 2) “Liefde voor de waarheid.”. 
// ‘ai’ = a) liefde, genegenheid, affectie. b) indigo (kleur tussen blauw en violet). ‘ri’ = a) 
witte jasmijn. b) waarheid. c) peer, perenboom. 

Aitan. (m – v) Aitanah. Aitana. (v) Arabisch. Varianten van Aidan. “Lange palmboom.”. 
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Aithne. (v) Vorm van Eithne. “Kern. – Pit.”. 
Aivana. Aivanna. (v) West Afrika. Varianten van Ayanna (Avana). “Prachtige bloem.”. 
Aiyana. Aiyanna. // Ayanna. (v) 1) West Afrika. Varianten van Avana. “Prachtige bloem.”. 2) 

India. Sanskriet. Varianten van Avana. “Beschermster.”. – “Plezier.”.  
Aja. // Aju. (v) 1) Arabisch. Varianten van Ajua (Ajwa). “(Palm)-boom geplant door de 

profeet.”. – “Vrucht van de palmboom. – Dadel.”. 2) West-Afrika. Ghana. Varianten van 
Ajua. “Geboren op maandag.”. 

Aju. // Aja. (v) 1) Arabisch. Varianten van Ajua (Ajwa). “(Palm)-boom geplant door de 
profeet.”. – “Vrucht van de palmboom. – Dadel.”. 2) West-Afrika. Ghana. Varianten van 
Ajua. “Geboren op maandag.”.  

Ajua. Ajuah. Ajue. (v) Arabisch. Varianten van Ajwa. “(Palm)-boom geplant door de profeet.”. 
– “Vrucht van de palmboom. – Dadel.”. 

Ajwa. (v) Arabisch. “(Palm)-boom geplant door de profeet.”. – “Vrucht van de palmboom. – 
Dadel.”.  

Akane. (v) Japans. “Dieprood.”. // ‘akane’ = dieprood, verfstof – kleurstof van de rubia-plant.  
Akasma. (v) Turks. “Witte roos. – Witte klimroos.”. 
Akelei. (v) Duits. “Akelei.”. – Winterhard kruid en sierplant uit de Ranonkel-familie. 
Aki. (m - v) Japans. 1) “Sprankelend. – Helder.”. 2) “Herfstkind.”. – “Stralende verwachting.”. 

// ‘aki’ = a) glanzen, stralen. b) helder. c) najaar, herfst. ‘ki’ = a) hoop, verwachting, 
harmonie. b) energie, geest, vitaliteit. c) uitstraling, straling, om (leven) te schitteren, 
glans, waardevol, kostbaarheid, voordeel, winst. d) leven. e) boom. e) kroniek.  
Aki. (m) Arabisch. “Die geweven kleren verkoopt.”. 

Akhyar. (m - v) Arabisch. Perzië. “Ster. – Planeet. – Zon.”. “Goede man.”. – “Bloem.”. // ‘akhyar’ 
= ieder stralend object in de ruimte: zon, maan, ster. Akhtar is ook de naam van een 
bloem. 
Akhyar. Akhyaar. (m) Arabisch. “Goed. – Deugdzaam. - Goede mensen. – Deugdzame 

mensen.”. // Akhyar is het meervoud van de naam Khayyir. 
Akhzar. (m) Akzarah. (v) Arabisch. “Groen. – Groenkleurig.”. // Groen staat voor: onschuld, 

nieuw leven, groei, lente, natuur, vruchtbaarheid, hoop en toekomst. Groen staat voor: 
nog onvoldragen, jeugdig, tegenover rood dat onder andere staat voor rijp en wijs. 

Akhzer. (m) Akzerah. (v) Arabisch. Varianten van Akhzar. “Groen. – Groenkleurig.”.  
Akina. (v) Japans. “Lentebloem.”. 
Akulina. (v) 1) Russische vorm van Akelei. “Akelei.”. – Winterhard kruid en sierplant uit de 

Ranonkel-familie. 2) Russisch. “Adelaar.”.  
Alaleh. Âlâle. Alale. (v) Perzisch. Iraans. “(bepaalde) Bloem. – Ranonkel.”. // De Ranokel staat 

symbool voor charme en schoonheid. 
Alani. Alania. Alanie. (v) Hawaïaans. Keltisch. Varianten van Alana. “Sinaasappel – 

Sinaasappelboom.”. 
Alana. (v) Alani. (v – m) Hawaïaans. Keltisch. “Sinaasappel – Sinaasappelboom.”.  
Alanea. Alanee. Alaney. Alania. Alanie. Allannie. Alany. Alanya. (v) Hawaïaans. Keltisch. 

Varianten van Alana. “Sinaasappel – Sinaasappelboom.”.  
Albertonia. Albertonie. (m) Dubbelnaam van Albert. "Door adel schitterend. - Schitterend door 

adellijke afstamming.", en Tonia. a) Vorm van Anthonius. "Bloem.". b) Korte vorm van 
Eutonia. “Mooi klinkende.”. 

Algoma. (v) Native Amerikaans. “Vallei vol bloemen.”. – “Dal vol bloemen.”. 
Alivia. (v) 1) Variant van Olivia (Olivier). “Olijfboomplantster.”. 2) Variant van Oliva. “Olijf. – 

Olijftak.”. 
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Alma. Almaa. // Elma. (v) Turks. Perzisch. “Appel.”. // Turks. ‘elma’ = appel. 
Alma. (v) 1) Latijn. "Milde. - Goedgeefse.". // De naam 'Alma Mater' - 'Voedende -Goedgeefse 

moeder' wordt ook voor universiteiten gebruikt. Ook de godinnen uit de Romeinse 
mythologie (zoals de godin Venus) worden 'Alma Mater' genoemd. 2) De naam Alma van 
Germaanse afkomst kan geduid worden als: "Boog (van olmenhout.)". 3) Alma wordt 
ook geduid als een korte vorm van Almachilde. "Arbeidende strijdster.".   

Almarus (m) 1) Latinisering van Alma. a) "Milde. - Goedgeefse.". b) "Boog (van olmenhout.)". 
c) "Arbeidende strijdster.". 2) Latinisering van Almar. "Door zijn ervaring vermaard.". 

Almina. (v) 1) Verfraaiing van Alma. a) "Milde. - Goedgeefse.". b) "Boog (van olmenhout.)". c) 
"Arbeidende strijdster.". 2) Vorm van Athalminna. “Edel door liefde.”.  

Almus (m) Mannelijke vorm van Alma. a) "Milde. - Goedgeefse.". b) "Boog (van olmenhout.)". 
c) "Arbeidende strijdster.".  

Aloë. Aloe. (v) Hebreeuws. “(Een) Heerlijk ruikende houtsoort).”.// Aloë groeit in warme 
streken, aan de heerlijk ruikende sap worden geneeskrachtige worden toegeschreven. 
wordt verschillende keren in de Bijbel genoemd. Psalmen 45.9. Hooglied 4:14. Spreuken 
7:17, en Johannes 19:39. 

Allon. // Alon. (m) Allona. (v) Hebreeuws. "Eik. – Sterk als een eik.". // De eik staat voor 
uithoudingsvermogen en kracht, een eik kan stormen doorstaan. De eik wordt in de Bijbel 
genoemd als een sterke boom. (Amos. 2:9.) Eiken zijn trots en hoog. Genoemd worden 
de eiken van Basan. (Jesaja. 2:13.)  

Allonia. (v) Hebreeuws. “Sterk als een eik. – Eik.”. 
Aloalo. (m) Hawaïaans. “Geliefd voor velen.”. // ‘Aloalo’ is ook de naam van een bepaalde 

hibiscus.  
Alon. // Allon. (m) Alona. (v) Hebreeuws. “Eik.”. // Bij Allon vindt u meer informatie. 
Alone. (v) 1) Gallisch. “Die alleen is.”. // ‘alone’ = alleen. 2) Variant van Alona. “Eik.”.  
Alonia. (v) Hebreeuws. Variant van Alona. “Eik.”.  
Althea. Althee. // Althaea. (v) 1) Grieks. “Genezeres. – Met helende kracht.”. // ‘althos’= 

genezing. 2) Naam van een geneeskrachtige bloem, plant of boom. ”Witte maluwe. – 
Kaasjeskruid.”. // Grieks. ‘althaia’ = malve, plant, - aftreksel wordt gebruikt tegen 
hoesten, keelpijn, astma en bronchitis. 

Alyssum. (m – v) Latijn. Grieks “Alyssum. – Mooie bloem. – Verstandelijk ingesteld.“. // De 
Alyssum is een geneeskrachtige plant die onder andere gebruikt wordt bij keelpijn, hik 
en gekte. De naam is afgeleid van Oud Griekse ‘lussa’ = hondsdolheid; gekte. 

Alyvia. (v) Vormen van Olivier. a) "Olijfboomplantster.". b) “Dochter van de voorvaderen.”. c) 
“Olijftak.”. 

Amaara. Amaarah. Amaareh. (v) Varianten van Amara. a) Latijn. “Scherp. – Bitter.”. b) India. 
Sanskriet. “Gras. – Onsterfelijk .”. c) Arabisch. “Grote groep (zeil)-schepen die samen 
varen.”. d) Arabisch “Geslacht. – Stam. – Klasse.”. 

Amadou. // Ahmadou. (m) Arabisch. “Amadou.”. // Amadou is een brandbare stof gemaakt 
van brandbare paddenstoelen (schimmels) die op bomen groeien.    

Amantha. (v) Hebreeuws "Horende - Luisterende. // Luisterende bloem.". // Vorm van 
Samantha. Een uitgebreidere verklaring vindt u bij Samantha. 

Amar. (m - v) India. Sanskriet. Arabië. a) "Onsterfelijk. – Voor altijd.". b) “Huismaker. - 
Huisbouwer.”. // ‘amara’ = onsterfelijk; zonder dood, onvergankelijk, eeuwig; 
onverslijtbaar; nageboorte; Indiase boom Spurge, god. 

Amara. (v - m) Amarah. (v) 1) Latijn. “Scherp. – Bitter.”. // ‘amarus’ = bitter (van smaak), 
scherp (van reuk), grievend, bedroefd. Kijk ook bij Amarinda. 2) India. Sanskriet. 



 

18 
 

Hindoestaans. Latijn. Grieks. “Gras. – Onsterfelijk . – Eeuwigdurend.”.  // Sanskriet. 
‘Amara’ = onsterfelijk; zonder dood, onvergankelijk, eeuwig; onverslijtbaar; nageboorte; 
Indiase boom Spurge, god. // Latijn. ‘amarantus’ = (Grieks leenwoord) niet verwelkend; 
duizendschoon. 3) Arabisch. a) “Grote groep (zeil)-schepen die samen varen.”. b) 
“Geslacht. – Stam. – Klasse.”. 4) Afrika. Zuidoost Nigeria. Taal: Igbo. "Gratie. – 
Schoonheid.”.   

Amaranta. Amarant. Amarante. (v) Grieks. Varianten van Amarantha. “Bloem. - 
Onverwelkbaar. – Eeuwig bloeiend.”. 

Amaranthos. (m) Amaranske. Amarantha. Amarantje. Amarantske. (v) Grieks. 
“Onverwelkbaar. – Eeuwig bloeiend.”. // ‘a’ = niet. ‘marainoo’ = verwelken. // ‘amarant’ 
=  a) legendarische onverwelkbare bloem. b) Zuid Amerikaanse bloem die in gedroogde 
toestand haar oorspronkelijke kleur behoudt. c) purperrood; bruinrood. // De Amarant is 
een eenjarige kruidachtige plant. 

Amareh. (v - m) Emarah. Emareh. (v) Varianten van Amara. a) Latijn. “Scherp. – Bitter.”. b) 
India. Sanskriet. “Gras. – Onsterfelijk .”. c) Arabisch. “Grote groep (zeil)-schepen die 
samen varen.”. d) Arabisch “Geslacht. – Stam. – Klasse.”.  

Amargo. Amargoe. Amargot. (v) Varianten van Amara. 1) Latijn. “Scherp. – Bitter.”. 2) India. 
Sanskriet. Hindoestaans. Latijn. Grieks. “Gras. – Onsterfelijk . – Eeuwigdurend.”.  3) 
Arabisch. a) “Grote groep (zeil)-schepen die samen varen.”. b) “Geslacht. – Stam. – 
Klasse.”.  

Amarilles. Amarrillys. (v) Varianten van Amaryllis. a) “Fris. – Sprankelend.”. b) “Herderin. – 
Landmeisje.”. c) “Gele. – Blonde-(bloem).”.  

Amarillo. (m) Amarilla. (v) Spaans. “Gele. – Blonde-(bloem.”. // ‘amarillo’ = geel. // Geel staat 
onder andere voor: kracht, levenslust, naar buitengerichtheid en rationaliteit.  

Amarilo. (m) Amarila. (v) Spaans. Vormen van Amarillo. “Gele. – Blonde-(bloem).”.  
Amarin. Amarinda. Amarine. (v) Varianten van Amara. 1) Latijn. “Scherp. – Bitter.”. 2) India. 

Sanskriet. Hindoestaans. Latijn. Grieks. “Gras. – Onsterfelijk . – Eeuwigdurend.”.  3) 
Arabisch. a) “Grote groep (zeil)-schepen die samen varen.”. b) “Geslacht. – Stam. – 
Klasse.”.  

Amarins. (m) Amarinske. Amariskje. (v) 1) Grieks. “Onverwelkbare (bloem). – Eeuwig 
bloeiend.”. // Kijk bij Amaranthos. 2) Vormen van Emerentianus. "Verdienstelijke.". 

Amarra. Amarrah. (v) Varianten van Amara. 1) Latijn. “Scherp. – Bitter.”. 2) India. Sanskriet. 
Hindoestaans. Latijn. Grieks. “Gras. – Onsterfelijk . – Eeuwigdurend.”.  3) Arabisch. a) 
“Grote groep (zeil)-schepen die samen varen.”. b) “Geslacht. – Stam. – Klasse.”. 

Amaryllis. (v) 1) Grieks. “Fris. – Sprankelend.”. 2) “Herderin. – Landmeisje.”. // In het 
Romaanse mythologie is Amaryllis de naam van een herderin. De herderin Amaryllis is 
ook bekend uit de Griekse poëzie. 3) Vorm van Amarillo. “Gele. – Blonde-(bloem).”. // 
Amaryllis is ook de naam van een plant (bloem), ze staat symbool voor: trots, 
uitzonderlijke en betoverende schoonheid.  

Amaryllo. (m) Amarylla. (v) Spaans. Vormen van Amarillo en Amaryllis. “Gele. – Blonde-
(bloem).”.  

Amarylo. (m) Amaryla. (v) Spaans. Vormen van Amarillo en Amaryllis. “Gele. – Blonde-
(bloem).”. 

Ambashtha. Ambastha. (v) India. Sanskriet. Arabisch. “Jasmijn-(bloem).”. // Sanskriet. 
‘ambaSThA’ = (een van de vele woorden voor) Jasmijn. // De namen Ambshtha en 
Ambastha zijn familienamen maar ook de namen van een kaste of -sub-kaste in India. 
//Meer informatie vindt u bij Jasmijn. 
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Ambrosia. Ambrosina. Ambrosine. (v) Varianten van Ambrosius. "Onsterfelijk.". – Bepaald 
kruid.”. // Ambrosia voedsel van de Griekse goden; Kijk ook bij Ambrosius. 

Ambrosius. (m) Grieks. "Onsterfelijk.". // 'a-brotos' = onsterfelijk. ‘ambrosios’ = onsterfelijk. 
‘an’ = niet. ‘brotos’ = sterfelijk. // Ambrisia of ambrozijn (een bepaald kruid) werd in de 
oudheid naast nectar beschouwd als de godenspijs die zorgde voor onsterfelijkheid (een 
lang leven). // Kijk ook bij Amrit. 

Ambrozije. Anbrozijn. (v) Kroatië. 1) Vormen van Ambrosius. “Onsterfelijk. ”. 2) “Bepaald 
kruid. – Godenspijs.”.     

Ambu. (v) India. Hindoestaans. Cherokee-indianen. “Water.”. – “Gras.”. // ‘ambu’ = nummer, 
vier, soort gras, water.                                                                                                                                                                                                                                                             
Water als symbool komen we in alle religies en culturen tegen. Water is het symbool voor 
onder ander: levensgever; zuiverheid; reiniging en eeuwig leven. // “Water putten.”1, dat 
wil zeggen: 'doen waarvoor het gegeven is' - 'staan in de goede traditie.' Water is het 
symbool van de wettelijke orde, trouw tot in eeuwigheid. // Water geven is 'leven geven'.  
Water is ook het symbool van de redding door moeilijkheden heen. We kennen ook 
bijzonder water, zoals het water van de doop waardoor mensen gered worden.   

Ambud. (m) Ambuda. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Wolk.”. // ‘ambu’ = nummer, vier, 
soort gras, water. ‘ambuda’ = wolk; gras gebruikt voor het maken van matjes; gegeven 
water.     

Ambuj. (m) Ambuja. (v) India. Hindoestaans. “Lotus.”. // Ambuja is een naam voor de godin 
Lakshmi. // ‘ambuja’ = in water gemaakt; in water geboren; water--; Indiase Eikenboom; 
spierenschil; bliksem van Indra, lotus. 

Ami. (m - v) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Nectar.”. 
Ami. (m - v) 1) Hebreeuws. Korte vorm van Amin. "Betrouwbaar. - Veilig.". – “Mijn 

moeder. – Mijn volk.”. 2) Variant van Amy. a) "Vriendin.". - Geliefde.". b) 
"Betrouwbaar. - Veilig.". 

Ami. (v) Japans. “Aziatische schoonheid. - Werkelijke schoonheid. – Ware schoonheid.”. 
// ‘a’ = tweede, Azië. ‘mi’ = mooi, mooie, schoonheid, prachtig, schoon. ‘mi’ = zelf, 
- waarheid, werkelijkheid. 

Ami. // Amia. Amiah. (v) Varianten van Amy. 1) “Arbeid - Inspanning (in de strijd). - 
Macht (van de adelaar).”. "Onvermoeibare. - Bedrijvige. - Wakkere. – 
Arbeidzame.". b) "Zachte. Verstandige.". - "Inspanning in de strijd.". - 
"Onvermoeibare. - Bedrijvige. -  Wakkere.". c) *) “Zacht. – Vriendelijk.”. *) 
Wedijverend. – Mededinger.”. 2) "Vriendin.". 3) "Betrouwbaar. - Veilig.". 4) 
“Ambitieus. – Sterk.”. 5) “Geliefde.”. – “Die liefheeft.”. 

Amir. Amire. Ameri. Amiry. // Amier. // Ameer. // Emir. (m) Amira. Amiraa. Amirah. // 
Amiera. (v) Arabisch. Turks. Hebreeuws. "Prins. - Aanvoerder. – Bestuurder. – Leider.”. - 
“Levend.”. // 'amier’ = prins. ‘amiera' = prinses. // Turks. ‘amir’ = commandant, 
bevelhebber, chef. // Hebreeuws. ‘amira’ = prinses; ook boomtop. 

Amla. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Zuiver. – Puur.”. – “Bepaalde bes.”. 
Amlaas. (v) Arabisch. “Steppes.”. // ‘amlaas’ = gebieden waarop weinig bomen en gras groeit.     
Amlankusum. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Onverwelkbare bloem.”. 
Amlika. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Tamarinde boom.”. // ‘Amlika’ = tamarinde boom; 

zuurgraad van de maag; hout zuring; zuur in de mond.  
Amriha. (v) Sanskriet. “Als de nectar van de goden. – Onsterfelijk. – Met het eeuwige leven.”.  
Amrik. // Amrit. (m) Amrika. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Nectar.”. 

 
1 De term 'water putten' komt uit het (Oude) Oosten en betekent 'handelen. - doen'. 
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Amrit. // Amrik. (m - v) Amrita. (v) India. Sanskriet. "Nectar (van eeuwige onsterfelijkheid).”. 
= “Onsterfelijk.". // ‘amRta’ = onsterfelijk, geliefd, niet dood, indrukwekkend, god; wortel 
van een plant; voedsel als nectar; vergif; melk als boter; voedsel hemel, eeuwigheid, 
veiligheid. // Nectar is als in de Griekse mythologie de honingdrank die de goden eeuwige 
onsterfelijkheid schenkt. // Kijk ook bij Ambrosius.    

Amrikala. (v) India. Sanskriet. “Honingkunst.”.   
Amritkaur. (v) India. Sanskriet. “Prinses van de nectar.”.   
Anaar. (m – v) Variant van Anar. a) Arabisch. Perzisch. “Stralend.”. – “Elegantie. – Charme.”. 

b) Perzisch. “Granaatappel. – Granaatboom.”. 
Anar. (m – v) 1) Arabisch. Perzisch. “Stralend.”. – “Elegantie. – Charme.”. 2) Perzisch. 

“Granaatappel. – Granaatboom.”. 
Anarcen. (m) Dubbelnaam van Anar. a) “Stralend.”. – “Elegantie. – Charme.”. b) 

“Granaatappel. – Granaatboom.”, en Cen. “Moedig. – Brutaal. - Zoveel als we kunnen.”.  
Anarosa. // Annarosa. (v) 1) Verfraaiingen van Rosa. “Roos.”. // Uitgebreidere duiding vindt 

u bij Roos. 2) Dubbelnaam van Anna (Johannus). “Genadig. – Lieflijk.”, en Rosa.  
Anaton. (m) Dubbelnaam van Ana. "Genadige. - Lieflijke.", en Ton. “Bloem.”. 
Anemone. Anemoon. Anemoone. (v) Grieks. "Wind. – Windroos.". – “Anemoon.”. // 'anemos' 

= wind. De oude Grieken dachten dat door de wind de bloem (de anemoon) geopend 
werd. In het christendom staat de anemoon voor het bloed van Christus, het drievoudige 
blad voor de Heilige Drie-eenheid. De anemoon staat symbool voor eerlijkheid, 
verwachting, vertrouwen, eenzaamheid en zorgzaamheid. 

Anfisa. (v) Russisch. “Bloem.”. // De naam is via Anthas afgeleid van het Griekse Anthousa = 
bloem. 

Angarika. (v) India. Sanskriet. “Bloem.”. – “Vlam van het woud.”. 
Angoori. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Als een druif.”. 
Anis. // Aniz. (m) Anisa. Anise. (v) 1) Engels. Frans. Latijn. Grieks. Esperanto. “Anijs. – 

Anijskruid.”. // Frans. ‘anis’ = anijs. Esperanto. ‘aniz-o’ = anijs. // Anijs is een kruid en 
wordt gebruikt om aan gerechten een heerlijk aroma mee te geven. Anijs heeft ook een 
medicinale werking en wordt gebruikt bij keelpijn. 2) “Koekoek.”. // Zwarte glanzende 
vogel ongeveer zo groot als een kraai, voedt zich hoofdzakelijk met insecten. Anis is een 
vogel in het geslacht van de Crotophaga. 

Aniz. // Anis. (m) Aniza. Anize. (v) 1) Engels. Frans. Latijn. Grieks. Esperanto. “Anijs.”. // Frans. 
‘anis’ = anijs. Esperanto. ‘aniz-o’ = anijs. // Anijs is een kruid en wordt gebruikt om aan 
gerechten een heerlijk aroma mee te geven. Anijs heeft ook een medicinale werking en 
wordt gebruikt bij keelpijn. 2) “Koekoek.”. // Zwarte glanzende vogel ongeveer zo groot 
als een kraai, voedt zich hoofdzakelijk met insecten. Anis is een vogel in het geslacht van 
de Crotophaga. 

Anjod. (m – v) Arabisch. Variant van Anjud. “Hoogtes. – Hooglanden. – Plateaux.”. 
Anjoeska. // Anjuska. (v) 1) Russisch. Verfraaiing van Anna. "Genadig. - Lieflijk.". 2) Japans. 

“Abrikoos van Nara. 3) Sanskriet. “Zaadkorrel. – Graan.”.   
Anjud. (m – v) Anjudi. (m) Arabisch. “Hoogtes. – Hooglanden. – Plateaux.”. // ‘najd’ = 

hoogland, hoogte, plateau. ‘anjud’ = hooglanden, hoogte, plateaux. 
Anjuman. (m) 1) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Tuin. – Feestplaats.”. 2) Koerdisch. Perzisch. 

“Vergaderplaats. – Plaats van samenkomst.”. 
Anjuscha. Ajuska. Anjuska. // Anjoeska. (v) 1) Russisch. Verfraaiing van Anna. "Genadig. - 

Lieflijk.". 2) Japans. “Abrokoos van Nara. 3) Sanskriet. “Zaadkorrel. – Graan.”. 
Ankur. (m) India. Sanskriet. "Jong boompje.". – “Nieuw leven.”.  
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Annakumari. (v) Sanskriet. “Dochter van Anna. – Dochter van het graan.”.  
Annalee. (v) Dubbel naam van Anna “Genadige. – Lieflijke.”, en Lee “Weide.”.   
Annan. (m) Iers. Keltisch. “Van het brookland. – Van het moerasland. – Van het waterige 

land.”. 
Annan. (m) Afrika. Akan. “Vierde (geboren) zoon.”. 
Annarosa. // Anarosa. (v) 1) Verfraaiingen van Rosa. “Roos.”. // Uitgebreidere duiding vindt 

u bij Roos. 2) Dubbelnaam van Anna (Johannus). “Genadig. – Lieflijk.”, en Rosa.  
Annefleur. Annefloor. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Fleur. "Bloem.".  
Anneroos. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Roos. a) “Roos.”. – Rozerode. – 

Bloeiende.”. b) “Roemrijke. – Zegenrijke.”. // Een uitgebreidere duiding vindt u bij Roos.      
Annthe. (m – v) Annthea. (v) Grieks. Latijn. Varianten van Anthe. “Bloem.”. – “Bloesem. – 

Bloemrijk.”. 
Anshley. (v) Variant van Ainsley. 1) “Droom. – Visioen.”. 2) “Anne’s weide.”. 
Ante. Anteo. // Antheo. (m) Antea. (v) Oud Grieks. “Bloem. - Bloesem. – Bloemrijk.”. // 

‘anthos’ = bloem, bloesem. ‘antheion’ = bloesem. 
Ante. // Ant. (m - v) Antsje. Antske. (v) 1) Vormen van Anne. 2) Germaans. “Dappere.”. 

// Korte vormen van Germaanse namen met ‘And of Ant’. // ‘and’ = toorn, punt, 
hevig, ijverig. – Vormen van ‘nand’ = moedig, dapper.  

Anteun. (m) Anteunet. Anteunette. (v) Vormen van Ant(h)onius. "Bloem.".  
Anthal. Antal. (m) Hongaarse vormen van Ant(h)onius. "Bloem.".  
Anthe. (m – v) Anthea. (v) Grieks. Latijn. “Bloem.”. – “Bloesem. – Bloemrijk.”. // Gelatiniseerde 

vormen van het Griekse ‘anthos’ = bloem, bloesem. ‘antheion’ = bloesem. // Vergelijk 
met Athonius.  

Antheio. (m) Antheia. (v) Oud Grieks. “Bloem. - Bloesem. – Bloemrijk.”. // ‘anthos’ = bloem, 
bloesem. ‘antheion’ = bloesem.  

Antheo. // Anteo. (m) Anthea. (v) Oud Grieks. “Bloem. - Bloesem. – Bloemrijk.”. //  ‘anthos’ = 
bloem, bloesem. ‘antheion’ = bloesem. 

Antheon. (m) Mannelijke vorm van Anthusa. “Bloempje.”.  
Antherus. (m) Anthera. (v) Grieks. “Bloeiende.”. // ‘antheros’ = bloeiend. ‘anthos’ = bloem.  
Antheun. (m) Antheunia. Antheunet. Antheunette. (v) Vormen van Ant(h)onius. "Bloem.".  
Anthey. (m – v) Antheya. (v) Grieks. Latijn. Varianten van Anthe. “Bloem.”. – “Bloesem. – 

Bloemrijk.”.  
Anthi. (m – v) Anthia. (v) Grieks. Latijn. Varianten van Anthe. “Bloem.”. – “Bloesem. – 

Bloemrijk.”.  
Anthimia. (v) Grieks. “Bloeiende. – Sierlijke.”.  
Anthimius. Anthimus. (m) Grieks. “Bloeiende. – Sierlijke.”.  
Anthonet. Anthonetta. (v) Varianten van Antoin(net). "Bloem.".  
Anthon. Ant(h)onie. Ant(h)ony. (m) Ant(h)onya. (v) Vormen van Ant(h)onius. "Bloem.". 
Anthonis. Antonis. Anthoniske. Anthonisken. Ant(h)onius. Ant(h)on. Ant(h)ony. (m) 

Anthonia. Anthonie. Anthonieta. Anthonietta. Antonie. Antonieta. Antonietta. 
Antonija. Antonina. Antonine. Antonique. Antonisha. Anthoniska. Antonia. Anthiny. 
Anthonya. (v) "Bloem.". // Verklaard vanuit het Griekse 'anthos' = “Bloem.”. // Een 
tweede, meer ongebruikelijke duiding is “De onschatbare.”. Deze duiding zou teruggaan 
op een onbekend woord van de Etrusken.  

Anthonnetta. Anthonnette. (v) Verkleinvormen van Ant(h)onius. "Bloem.".  
Anthos. (m) Grieks. “Bloem.”. // ‘anthos’ = bloem. 
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Anthoul. (m – v) Anthoula. (v) Grieks. Latijn. Varianten van Anthe. “Bloem.”. – “Bloesem. – 
Bloemrijk.”.  

Anthousa. // Anthusa. (v) Verkleinvormen van Anthonis. “Bloempje.”. 
Anthusa. // Anthousa. (v) Verkleinvormen van Anthonis. “Bloempje.”.  
Antim. (m) 1) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Die bestendig is. – Die lang (meegaat) leeft.”. 2) 

Variant van Anthonis. "Bloem.". 
Antia. (m – v) Grieks. Latijn. Variant van Anthe. “Bloem.”. – “Bloesem. – Bloemrijk.”.   
Antoin. Antoine. (m) Antoinnet. Antoinnetta. Antoinnette. (v) Vormen van Anthonis. 

"Bloem.".  
Antolino. (m) Antolina. Antoline. Antolien. (v) Vormen van Anthonis. "Bloem.".  
Anton. Antoni. Antonias. Antonie. Antonio. Antonius. Antonus. Antony. (m) Antonetta. 

Antonette. Antonia. Antonie. Antoniya. Antonya. (v) Vormen van Anthonis. "Bloem.". 
Antonell. (m) Antonella. (v) Italiaans. Duits. “Kleine man (vrouw) van Anthonis.”. // Bedoeld 

wordt de Heilige Anthonius. Er zijn verschillende heiligen met de naam Anthonius. 
Anthonius van Padua is waarschijnlijk de bekendste, deze noemde zichzelf Anthonius 
naar zijn grote voorbeeld de vader van de woestijnmonniken. 

Antonie. Antoniel. Antoniet. Antonin. Antonis. Antony. (m) Antonia. Antonica. Antonieta. 
Antonietta. Antonilia. Antonina. Antonine. Antonya. Antonyna. (v) Vormen van 
Anthonis. "Bloem.".  

Antonello. (m) Antonella. (v) Vormen van Anthonis. "Bloem.".  
Antonetta. Antonette. (m) Vormen van Anthonis. "Bloem.".  
Antonides. (m) Vorm van Anthonis. "Bloem.".  
Antonie. Antony. (m) Vormen van Anthonis. "Bloem.".  
Antonieta. Antonietta. (v) Vormen van Anthonis. "Bloem.".  
Antonillis. (m) Atonilia. Antonilla. (v) Vormen van Anthonis. “Bloem.”.  
Antonin. Antonino. (m) Antinina. (v) Vormen van Anthonis. “Bloem.”.  
Antonio. (m) Antinia. (v) Vormen van Anthonis. “Bloem.”.  
Antonios. (m) Vorm van Anthonis. “Bloem.”.  
Antonius. (m) Variant van Anthonis. "Bloem.".  
Antoon. (m) Vorm van Anthonis. "Bloem.".  
Antoynetta. Antoynette. (v) Vleivormen van Anthonis. "Bloem.". 
Antwan. (m - v) Vorm van Anthonis. "Bloem.". 
Anulata. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Slimme. – Klimplant.”. 
Anzu. (v) 1) Japans. “Abrikoos, vrouwelijke van rijpheid.”. 2) Mesopotamië. Japan. “Stormvogel 

(in Mesopotamische godsdiensten).”. 
Aoi. (v - m) Japans. 1) “Stokroos. – Bloem.”. 2) “Groen. – Blauwachtig groen.”. Figuurlijk: 

Opgewekt. – Blij.”. // ‘aoi’ = stokroos. ‘ao’ = groen; blauwachtig groen; jeugdig, 
opgewekt. 

Aphnaan. Aphnan. Aphnane. (m - v) Arabisch. Vormen van Afnan. “Vol uitspreidende takken.”. 
– Bedoeld wordt: “Van het Paradijs.”. 

Appelthorn. (m) Engels. “Appelboom. - Appelstruik.”. // ‘thorn’ = struik. 
Araar. (m – v) Perzisch. Latijn. Variant van Arar. “Waterbrenger.”. – “Rivier in Gallië.”. 
Araluen. (v) Australië. Aboriginals. “Plaats voor/van waterlelies.”.  
Aramoana. (v) Maori. “Weg van de Oceaan.”.  
Aran. (m) Arana. Aranka. (v) 1)  Vormen van Aäron. "Verlichte.". – “Berg van kracht.”. - “Chef, 

beschermer; verdediger.". - “Centrum/Opwekker van vreugde.”. 2) Koerdisch. Perzisch. 
“Groot vlak gebied met palmbomen.”. 
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Aranab. (m) India. Hindoestaans. Sanskriet. “Oceaan.”.  
Aranas. // Arannios. (v) Baskisch. Mannelijke vormen van Aranza. “Doornstruik.”. – “Plaats 

waar veel meidoorns staan.”. 
Arancha. (v) Baskisch. Variant van Aranza. “Doornstruik.”. – “Plaats waar veel meidoorns 

staan.”. // Aranza is een Baskische Marianaam. 
Aranja. // Aranya. (v) Sanskriet. “Bos. – Woud. – Wildernis.”. 
Arannios. // Aranas. (v) Baskisch. Mannelijke vormen van Aranza. “Doornstruik.”. – “Plaats 

waar veel meidoorns staan.”.  
Aranta. (v) Baskisch. Variant van Aranza. “Doornstruik.”. – “Plaats waar veel meidoorns 

staan.”.  
Arantza. Arantxa. // Aranza (v) Baskisch. “Doornstruik.”. – “Plaats waar veel meidoorns 

staan.”. // Aranza is een Baskische Marianaam.  
Arantza. (v) Baskisch. Variant van Aranza. “Doornstruik.”. – “Plaats waar veel meidoorns 

staan.”.  
Aranya. // Aranja. (v) Sanskriet. “Bos. – Woud. – Wildernis.”.  
Aranza. // Arantza. Arantxa. (v) Baskisch. “Doornstruik.”. – “Plaats waar veel meidoorns 

staan.”. // Aranza is een Baskische Marianaam.  
Arar. (m – v) Perzisch. Latijn. “Waterbrenger.”. – “Rivier in Gallië.”. 
Aras. (m - v) 1) Vorm van Arash. 1) “Betrouwbaarheid. – Waarachtigheid.”. 2) “Stralende. – 

Heldere.”. 2) Perzisch. Koerdisch. Turks. “Evenwichtig. – In Balans.”. // Door Turkije, 
Armenië, Iran en Azerbeidzjan loopt een rivier met de naam Aras. // Turks. ‘arasiz’ = 
onophoudelijk, aanhoudend, voortdurend. 

Arav. // Aarav. (m) India. Hindoestaans. Sanskriet. 1) “Lotusbloem.”. 2) “Vredevol. - 
Vredelievend.”.  

Arava. Aravah. (v) Hebreeuws. 1) “Lijkend op een wilg.”. 2) “Een dor (schraal) land.”. 
Aravinda. (m) India. Sanskriet. "Lotus.".  
Aravva. Aravvah. (v) Hebreeuws. Varianten van Arava. 1) “Lijkend op een wilg.”. 2) “Een dor 

(schraal) land.”.  
Arax. (m – v) Armenië. “Rivier.”. //Arax is de naam van een rivier in Armenië. De naam is 

afgeleid van het Griekse woord ‘araxes’ = rivier.   
Araxie. (v) Armeens. “Rivier die poëten inspireert.”.  
Araz. Arazi. Arazie. (m – v) 1) Perzisch. Koerdisch. Arabisch. Vormen van Aras. “Evenwichtig. – 

In Balans.”. // Door Turkije, Armenië, Iran en Azerbeidzjan loopt een rivier met de naam 
Aras. // Turks. ‘arasiz’ = onophoudelijk, aanhoudend, voortdurend.  2) Arabisch. 
“Handels- of Koopwaar.”. Ook: “Tekenen van ziekte.”. 

Ardan. (m) Variant van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. 
Arddun. (m) Variant van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. c) “Vurige.”. 
Ardeen. Ardeena. (m - v) Ardeenia. (v) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot 

bos.”. c) “Vurige.”.  
Ardell. (m) Ardelle. (v) Amerikaans. “Van de hazenvallei.”. // ‘hare’ = haas; ook lafaard. ‘hare- 

land’= hazenland. ‘dell’ = dal, vallei. 
Arden. Ardens. (m – v) Ardena. Ardene. Ardenia. Ardensa. Ardent. (m – v) 1) “Hoog. – 

Verheven. ”. // ‘ard’ = hoog, verheven. // De naam Arden is ook een vorm van 
verschillende plaatsnamen waarin het woordje ‘ard’ is opgenomen. 2) Latijn. a) “Groot 
bos.”. b) “Vurig.”. // ‘ardens’ = brandend. Figuurlijk: fonkelend, brandend, vurig, hevig, 
hartstochtelijk.  

Ardeshir. // Ardashir. (m) Perzisch. Varianten van Artakhshathra. "Rechtvaardig heerser.". 
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Ardey. // Ardi. (m) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. 
Ardian. Ardi. (m) Ardianna. (v) 1) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot 

bos.”. 2) Albanees. “Toekomst.”. 
Ardin. (m) Ardina. Ardine. (m - v) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot 

bos.”.   
Ardin. (m) Arda. Ardina. (v) 1) Vormen van Arnoud. "Die heerst als een adelaar.". - 

"Adelaar.". // 'arn' = arend; adelaar. 2) Perzisch. “Deugdzame man. – Eerlijke 
man.”. 

Ardis. (m) Variant van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. 
Ardis. Ardisa (v) Schots, Ierse varianten van Ardath (Arda). “Brons. – Bronskleurig.”. 

Ardisa. (v) 1) Hebreeuws. Engels. Variant van Ardith. “Bloeiende weide.”.  
Ardith. (v) 1) Hebreeuws. “Bloeiende weide.”. 2) Zweeds. “Geestelijke bloei.”. 
Ardon. (m) Variant van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. c) “Vurige.”. 

Ardon. (m) Vorm van Harduin. "Sterke. - Trouwe vriend.". 
Arduin. Arduino. (m) Arduina. (v) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot 

bos.”.  
Arduino. (m) Arduina. (v) Italiaanse vormen van Hartwin of Ardwino. “Sterke vriend. - 

Goede vriend.”. - “Kostbare vriend.”. – “Eerlijke vriend.”. – “Dappere vriend.”. 
Arduinus. (m) Latinisering van Arduin. a) “Sterke vriend. - Goede vriend.”. b) *) “Hoog. – 

Verheven. ”. *) “Groot bos.”. 
Ardy. Ardyn. (m - v) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. 

Ardy. Ardyn. (m - v) Germaans. “Arend.”. // ‘aran - arn’ = arend. 
Ardyssa. (v) Variant van Ardisa a) “Brons. – Bronskleurig.”. b) “Bloeiende weide.”. 
Arethusa. (v) Grieks. “Die geweldig (perfect) wordt. – Deugd.”. // Arethusa is (in de Griekse 

mythologie) de naam van een zeenimf, ook is Arethusa de naam van een plant. // ‘arete’ 
= deugd, deugdelijkheid, degelijkheid, verdienste, kracht. 

Argavan. Arghavaan. (v) Perzisch. Variant van Arghavan. “Arghavan-boom. – Judas-boom.”. 
– Figuurlijk: “Schoonheid.”. 

Arghavan. Arghavaan. (v) Perzisch. “Arghavan-boom. – Judas-boom.”. – Figuurlijk: 
“Schoonheid.”. // De Arghavan draagt heeft roze, witte of paarachtige bloemen en wordt 
in Europa de Judas-boom genoemd. Volgens de Matthäus Passion zou Judas zich aan 
zo’n boom hebben verhangen. Volgens de Bijbel (Matheus 27:5) verhing Judas zich niet 
aan een boom. 

Arika. (v) Australië. “Waterlelie.”. 
Arik. (m) Arika. Arike. (v) Varianten van Aric. 1) Engels. Germaans. "Rijk aan adel.". - 

“Edel en rijk.”. // ‘athal’ = edel. ‘ric’ = rijk, machtig, heersend over. 2) Variant van 
Erik. “Enig machtige.”. – “Alleen heersende.”.    

Arik. (m - v) Arika. Arike. (v) Hebreeuws. Vleivormen van Ariel. 1) "Offerhaard. - 
Vuurhaard (van God.).". 2) “Leeuw van God.". 

Arjun. Arjuna. (m - v) Arjuni. (v) India. Sanskriet. "Witte. – Zuiver. – Helder. - Blanke.". – “Wit 
licht. – Morgenlicht.”. - “Pauw.”. – “Arjuna-boom.”. // ‘arjuna’ = zuiver, helder, daglicht, 
kleur van de dageraad of van melk. //Arjuna was de derde van de vijf zonen van koning 
Pandoe, de Pandava’s en hij is de grote held uit de Mahabharata. De Bhagavag gita, het 
lied van de Verhevene, een dialoog tussen Arjoena en Krishna. Hij was ook een beroemd 
boogschutter, drager van de Gandiva. // ‘arjuna’ = gemaakt van zilver, wit, helder, enige 
zoon van zijn moeder, Arjuna-boom; pauw; goud; wit van de ogen. 
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Allie. Arley. (m – v) Arlien. Arlina. Arline.  (v)Engels. Germaans. Varianten van Harley. 
“Hazenland.”.  

Arlie. Arley. (m – v) Arlien. Arlina. Arline.  (v) Engels. “Adelaars bos.”. // Arley is ook een 
plaatsnaam. 
Arlie. Arley. (m – v)  Arlien. Arlina. Arline. (v) Keltisch. Vleivormen van Arlin. 

“Onderpand. - Beloofd.”. 
Arlo. Arlow. Arlowe. (m) 1) Spaans. “Zuurbessenstruik.”. 2) Italiaanse vormen van Charles 

(Karel). “(Zelfstandige, vrije) Kerel. // Man.”. - “Die over zichzelf beschikt. - Vrije man.”. 
Armgard. (v) Germaans. Variant van Irmgard. "Machtige beschermster.". – “Grote gaarde. - 

Beschermster van de gaarde. 
Armon. Armoni. (m) Armona. (v) Hebreeuws. “Kastanje. – Paardenkastanje.”. // Vergelijk met 

Armand.  
Arndell. (m) Amerikaans. “Uit de egelsvallei.”. // ‘arn’ = egel. ‘dell’ = dal, vallei. 
Arnica. // Arnika. (v) Latijn. Perzisch. “Valkruid. – Het hele jaar door bloeiende, 

madeliefachtige, plant.”. // Latijnse naam: Arnica montana. Arnica is een geneeskrachtig 
kruid, ze wordt gebruikt bij: verstuikingen, bloedingen en kneuzingen. 

Arnika. Arnikaa. // Arnica. (v) Latijn. Perzisch. “Valkruid. – Het hele jaar door bloeiende, 
madeliefachtige, plant.”. 

Arniko. (m) Arnika. Arnikaa. // Arnica. (v) Oudhoogduits. Germaans. Vormen van Arne. a) 
“Arend.”. b) "Die heerst als een adelaar.". 

Arnon. (m) Arnona. (v) Hebreeuws. “Stroom in de vallei.”. Figuurlijk: “Levendig. – Dartel. – 
Blij.”. // Vergelijk met Arnan.  

Arnurna. (v) Australië. “Blauwe waterlelie.”. 
Arpad. Arpád. (m) Hongaars. 1) ”Zwerver. – Landloper.”. 2) “Gerstekorrel. - Zaad. – Steun.”. // 

‘árpa’ = gerst; gerstekorrel. 3) Hebreeuws. ”Licht van de vrijkoping. – Licht van de 
verlossing.”.  

Arrdan. Arrdin. Arrdyn. (m) Varianten van Arden. a) “Hoog. – Verheven. ”. b) “Groot bos.”. 
Arrlo. Arrlow. (m) Varianten van Arlo. a) “Zuurbessenstruik.”. b) “(Zelfstandige, vrije) Kerel. - 

Man.”. - “Die over zichzelf beschikt. - Vrije man.”. 
Artiz. (m) Artiza.(v) Baskisch. “Eik.”. 
Arvad. (m) Arvada. (v) Varianten van Arvid. a) “Adelaar van het woud.”. b) “Van de 

adelaarsstam.”. 
Arve. (m) Scandinavisch. Variant van Arvid.  “Adelaar van het woud.”.  
Arved. // Arwed. (m) Arveda. (v) 1) Vormen van Erwin. "Vriend van eer.". 2) Varianten van 

Arvid.  “Adelaar van het woud.”. 
Arvid. // Arwed. (m) Arvida. Arvadah. Arvidia. (v) Scandinavisch. Engels. 1) “Adelaar van het 

woud.”. 2) “Van de adelaarsstam.”. 3) “Vriend.”. // Oud Noors. ‘arn’ = arend, adelaar. 
‘arnvior’ = bos van de arenden/adelaars. ‘vidher of widu’ = hout, bos. 4) Oud Perzisch. 
“Iraanse kennis. – Iraanse wijsheid.”. // ‘arvid’ = Iraanse kennis; Iraanse wijsheid.  

Arvit. // Arwit. (m) Arvita. (v) Scandinavisch. 1) Vormen van Erwin. "Vriend van eer.". 2) 
Varianten van Arvid.  “Adelaar van het woud.”. 

Arvin. (m) Arvina. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Lotus.”. // Vergelijk met Arvind. 
Arvin. Arvino. (m) Vormen van Erwin. "Vriend van eer.".  
Arvind. (m) Arvinda. (v) 1) Hindoestaans. “Lotus.”. 2) Vormen van Arvid. 
Arvyd. (m) Arvyda. Arvydah . (v) Varianten van Arvid. a) “Adelaar van het woud.”. b) “Van de 

adelaarsstam.”. 



 

26 
 

Arwed. (m) Arweda. 1) Vormen van Erwin. "Vriend van eer.". 2) Varianten van Arvid.  “Adelaar 
van het woud.”. // Scandinavisch. Noors. ‘arn’ = adelaar. ‘weit’ = woud, bos. 

Arwid. // Arwit. (m) Arwidta. (v) Scandinavisch. 1) Vormen van Erwin. "Vriend van eer.". 2) 
Varianten van Arvid.  “Adelaar van het woud.”. 

Arwit. // Arwid. (m) Arwita. (v) Scandinavisch. 1) Vormen van Erwin. "Vriend van eer.". 2) 
Varianten van Arvid.  “Adelaar van het woud.”. 

Asa. (m – v) 1) Portugees. “Vleugel.”. // ‘asa’ = a) handvat, oor, hengsel. b) figuurlijk: 
gelegenheid, voorwendsel. c) sap van verschillende planten. b) Indonesië. Filipijnen. 
Nepal. “Hoop.”. 
Asa. (m) Hebreeuws. Japans. "Hij heeft genezen. – Genezer.”.  
Asa. (v) Japans. “Morgen. - In de morgen geboren.”. // ‘asa’ = morgen. 

Asaël. Asaëll. (m) Asaëla. Asaëllah. (v) Hebreeuws. “God heeft gemaakt.”. – “God heeft 
geschapen.”. // Asaela is ook de naam van een bloem. 

Asahel. (m) Asahela. Asaelah. (v) Varianten van Asaël. “God heeft gemaakt.”. // Asaela is ook 
de naam van een bloem.  

Asal. (v) Perzisch. “Honing.”. 
Asali. (v) Perzisch. “Als honing.”. 
Ascar. (m) Ascaria. (v) Noors. “Essenboom.”. // In de Noorse mythologie is Ascar (= 

essenboom) eerste mens, geschapen uit een drijvend stuk essenhout.  
Ascelien. Ascelina. Asceltje. (m) Fries. Drents. “(Die komt van het) Essenbos.”. – “Essenspeer.”. 

// Voor duiding, kijk bij Assen.  
Asco. // Asko. (m) Varianten van Aske. “Speer (van Essenhout.”. 
Ase. (m) Fries. Verschillende duidingen zijn mogelijk. 1) “God.”. // ‘as’ = god. 2) “Everzwijn.”. – 

Korte vorm van namen met Ever. // ‘ever’= everzwijn. 3) Germaans. Engels. “Es. – Speer 
(van essenhout).”. // ‘ash’ = es, van essenhout. 4) Variant van Asa. "Hij heeft genezen. – 
Genezer.”. 

Ash. (m – v) Engels. Korte vorm van Ashley. 1) “Essenboom.”. – “Woont in het essenboomfort 
(elzenboomfort).”. 2) Kan verwijzen naar een plaatsnaam. “Van het essenboomfort.”. 3) 
Korte vorm van Aisling. “Droom. – Visioen.”. 
Ash. (v) India. Sanskriet. Arabisch. Variant van Asha of Aasha. "Hoop. – Wens.". – 

“Leven.”. – “Brengster van hoop.”. 
Ash Ashe. // Asch. (m) Hebreeuws. Korte vormen van Asscher. "Gelukkige. - Wat een 

geluk.".   
Asheford. Asheforde. Ashenford. Ashenforde. (m) Engels. Varianten van Ashford.  “Fort van 

essen(hout).”. – “Fort bij de essen.”. 
Ashford. Ashforde. (m) Engels. “Fort van essen(hout).”. – “Fort bij de essen.”. // Oorspronkelijk 

als aanduiding van een plaats, later als achternaam en nog later ook als voornaam in 
gebruik. // ‘ash’ = es; van essenhout. ‘ford’ = rivier, voorde waadbare plaats, kruising in 
een rivier. 

Ashlea. Ashlee. (v) Vormen van Ashley. 1) “Elzenboomfort.”. – “Woont in het elzenboomfort 
(essenboomfort).”.  2) Kan verwijzen naar de plaatsnaam Ashley. // Kijk bij Ash. 

Ashleigh. (v) Vorm van Ashley. 1) “Elzenboomfort.”. – “Woont in het elzenboomfort 
(essenboomfort).”.  2) Kan verwijzen naar de plaatsnaam Ashley. // Kijk ook bij Ash. 

Ashley. (m – v) Ashlea.(v) Engels. 1) “Woont in het elzenboomfort (essenboomfort).”. // ‘ash’ 
= es; van essenhout, ‘ashen’ = van essenhout. 2) “Uit Ashley. – Inwoner van Ashley.”. // 
De naam Ashley kan verwijzen naar de plaatsnaam Ashley. De plaatsnaam Ashley komt 
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onder andere voor in: Illinois VS; Indiana, Michigan; Nord Dakota, Ohio; Pennsylvania;  
Bristol et cetera.  

Ashlyn. Ashlynn. (v) Engels. 1) “Beeldschoon essenboomveld.”. 2) Dubbelnaam van Ashley.  a) 
“Woont in het elzenboom (essenboom) fort.”. b) Kan verwijzen naar de plaatsnaam 
Ashley, en Lynn. a) Verkleinvorm van onder andere Angelina "Engeltje.", Carolina; 
“Kereltje.”, Paulina “Bescheiden, klein, nederig.”. // b) Arabisch: "Teder. - Zacht.". - 
"Palmboom.". c) Lynn wordt ook gezien als een korte vorm van Linda. ”Zoete. – Zachte.”. 
d) Vrouwelijke vorm van Lino. (Linus.) *) "Vlassige.". d*) "Betreurde.". *) 
"Zachtmoedige.", * ) Ook "Slang.", - "Betreurde.". e) Vormen van Paulina. “Bescheiden, 
klein, nederig.”. 

Ashlie. (v) Vorm van Ashley. 1) “Woont in het elzenboomfort (essenboomfort).”.  2) Kan 
verwijzen naar de plaatsnaam Ashley. 

Ashmore. (v) Engels. “(Van de) Essenheide.”. // ‘ash’ = es; van essenhout. ‘moor’ = heide, veen. 
Asht. (m – v) Engels. Korte vorm van Ashton. “(Essen) Elzenboomplaats.”. 
Ashtin. Ashtun. (m – v) Engels. Varianten van Ashton. “(Essen) Elzenboomplaats.”. 
Ashton. (m – v) Engels. “(Essen) Elzenboomplaats.”. // Oorspronkelijk als aanduiding van een 

plaats, later als achternaam en nog later ook als voornaam in gebruik. // ‘ash’ = es; van 
essenhout. ‘ton’ = plaats, stad.  

Asiel. (m) Asiela. Asielah. (v) Hebreeuws. Varianten van Asaël. “God heeft gemaakt.”. – “God 
heeft geschapen.”. // Asaela is ook de naam van een bloem. 

Aska. (m - v) Germaans. Slavisch. “Speer (van Essenhout).”. // ‘ask’ = es (boomsoort). 
Aske. (m - v) Askje. (v) Fries. “Speer (van Essenhout).”. // Korte vorm van namen met ‘ase’ = 

god. // ‘ask’ = es (boomsoort). 
Asko. // Asco. (m) Varianten van Aske. “Speer (van Essenhout).”. 
Aspen. (v) Engels. “Boom. – Populier.”. // ‘aspen’ = esp, ratelpopulier. 
Asphodelus. (m) Asphodel. (v) Grieks. “Lelie.”. 
Assen. (m) Fries. Drents. “(Die komt van het) Essenbos.”. – “Essenspeer.”. // ‘essen’ = 

essenbomen. ‘ask’ = es, essenhout, speer (van essenhout).  
Assheton. (m – v) Engels. Variant van Ashton. “(Essen) Elzenboomplaats.”. 
Astar. Astara. (v) Varianten van Aster. “Ster.”. – “Asterbloem.”.  
Aster. Astera. (v) Grieks. "Ster.". // 'astèr' = ster. “Asterbloem”. 

Aster is ook de naam van een plantengeslacht. In de Griekse mythologie is de aster 
gewijd aan Aphrodite (Afrodite). Aphrodite is de godin van de vruchtbaarheid, de 
zindelijke liefde en de schoonheid. De Naam Aphrodite is on-Grieks en komt 
oorspronkelijk uit Klein Azië.// Aphrodite wordt wel geduid als: 'uit het zeeschuim 
geboren', van het Griekse 'aphros' = zeeschuim, deze duiding is echter zeer 
aanvechtbaar.    

Asteria. Astra. (v) 1) Vormen van Asta (Anastacia).  "Herreze. - Die is opgestaan.". 2) 
"Machtige. - Verhevene.". 3) "Die in de Asen is. - Dat wil zeggen: in de gunst van de goden 
is.". // "Goddelijk mooi.". 4) Varianten van Aster. “Ster.”. – “Asterbloem.”.  

Asterio. (m) 1) Grieks. Spaans. “Ster.”. – “Asterbloem.”. // Vergelijk met Aster. 2) Mannelijke 
vorm van Asteria. 

Asterius. (m) Latinisering van Asterio. 
Asthton. (m) 1) Variant van Aston. "Oost- (deel van de) stad.”. 2) Variant van Ashton. “(Essen) 

Elzenboomplaats.”. 
Astley. // Asterleig. Asterley. // Astley. (m) Grieks. Engels. “Stralend veld.”. – “Sterrenveld.”. 

– ‘Asterweide.”. // ‘astèr’ = ster. ‘ley’ = veld, weide. 
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Aston. (m - v) 1) Engels. "Oost- (deel van de) stad.”. 2) Variant van Ashton. “(Essen) 
Elzenboomplaats.”. 

Asucena. Asucena. (v) Varianten van Azucenca. “(Madonna) Lelie.”. 
Atasi. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Blauwe bloem.”. // Atasi is de naam van een Indiase 

hennepplant. 
Au. (m) Zuid Duits, Oostenrijks, Zwitsers dialect. “Van het natte land.”. // ‘Au’ = landouw, 

drarsland (meestal aan het water; weide, weiland, beemt . ‘Aue’ = waterloop. 
Au. (v – m) Japans. “Ontmoeting. – Vergadering.”. // De naam Au wordt meestal aan 

meisjes gegeven. 
Audia. Audiah. (v) Arabisch. Varianten van Awdiya. “Valleien.”. 
Audiya. Audiyah. (v) Arabisch. Varianten van Awdiya. “Valleien.”.  
Audley. (m) Engels. “Vlakte.”. // Afgeleid van een plaatsnaam, ‘Ealdgyd’s clearing’. 
Auralee. Auralei. (v) Latijn. Grieks. Engels. “Weidewind. – Mengsel van wind.”. 
Avalon. Avalonae. Avalonau. (v) Engels. Celtic.“Eiland met appels. – Paradijs.”. // Avalon is de 

naam van eiland waarheen koning Arthur na zijn dood werd gebracht. 
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.”. 

Avaron. (v) Engels. Celtic.Variant van Avalon. “Eiland met appels. – Paradijs.”. 
Aveeshan. (v) Perzisch. Variant van Avishan. “Pepermunt.”. 
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.”.   

Avenall. (m) Frans. “Haverweide.”. 
Aveneil. Aveneill. (m) Varianten van Avenall. “Haverweide.”.  
Avenel. Avenell. (m) Frans. Varianten van Avenall. “Haverweide.”. 
Avenel. (v) Variant van Avelien.  
Avenil. Avenill. (m) Frans. Varianten van Avenall. “Haverweide.”.  
Avishan. (v) Perzisch. “Pepermunt.”. // Pepermunt is geliefd om haar geur, en de genezende 

werking bij keelklachten. 
Avishen. (v) Perzisch. Variant van Avishan. “Pepermunt.”.  
Aviv. (m) Aviva. (v) Hebreeuws. 1) “Lente. - Vreugdevolle bron. – Lentetijd.”. 2) “Jong graan.”. 

// Aviv is de Hebreeuwse naam voor de lentemaand, De oorspronkelijke betekenis van 
‘aviv’ is korenaren. Aviv is de maand waarin de gerstoogst begint en de maand van de 
uittocht uit Egypte. Aviv kreeg later in de joodse kalender de naam Nissan. 
‘Tel Aviv’ betekent in het Hebreeuws ‘heuvel van de lente. 

Avyshan. (v) Perzisch. Variant van Avishan. “Pepermunt.”. 
Awdia. Aediah. (v) Arabisch. Varianten van Awdiya. “Valleien.”.  
Awdiya. Awdiyah. (v) Arabisch. “Valleien.”. // ‘waadi’ = vallei. ‘awdiya’ = valleien. 
Aweeshan. // Aaweshan. (v) Koerdisch. Varianten van Awishan. “Pepermunt.”.  
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Ayaka. (v) Japans. “Prachtige bloem.”. – Prachtige vrede.”. // ‘aya = kleur, verf; ontwerp, 
tekening; briljant, pracht, prachtig ontwerp. ‘ka’ = a) bloem, bloesem. b) (zoete) geur, 
aroma, parfum. c) harmonie, vrede.  

Ayanna. // Aiyana. (v) 1) West Afrika. Varianten van Avana. “Prachtige bloem.”. 2) India. 
Sanskriet. Varianten van Avana. “Beschermster.”. – “Plezier.”. 3) India. Sanskriet. 
Hindoestaans. “Onschuldig.”.   

Ayano. (v) Japans. “Kleur. - Bloem.”. – “Positief ontwerp.”. // ‘aya’ = bloem; kleur, verf; 
ontwerp, tekening; briljant, prachtig ontwerp. ‘nee’ = van. ‘no’ = deeltje, stukje. 

Aydaaneya. (v) Arabisch. Variant van Aydania.  “Lang en slank.”. Letterlijk: “Lang als een 
palmboom.”.  

Aydania. Aydaniah. Aydaniya. Aydaniyah. Aydanniyyah. (v) Arabisch. “Lang en slank.”. 
Letterlijk: “Lang als een palmboom.”. 

Ayeq. (m) Arabisch. India. Variant van Ayiq. “Ridderspoor.”. 
Aygol. (v) Turks. Perzisch. Variant van Aygul of Aigul. “Roos van de maan.”.  
Aygul. (v) Turks. “Roosachtige maan.”. // ‘ay’ = maan. ‘gül’ = roos. 
Ayiq. (m) Ayiqhah. (v) Arabisch. India. “Ridderspoor.”. // Plantensoort. De bloemen lijken op 

de uitloper of klauw van een leeuwerik.  // Alle delen van de Ridderspoor (Delphinium) 
zijn giftig, vooral de zaden zijn sterk giftig. Giftige stoffen: alkaloïden zoals: delfine en 
ajacine. Stoffen van de ridderspoor zijn gevaarlijk voor de ogen, het is verstandig om 
kinderen te verbieden om de ridderspoor aan te raken. 

Ayla. Aylaa. (v) 1) Hebreeuws. “Eikenboom.”. – “Sterrenkrans. – Stralenkrans.”. 2) Turks. 
“Stralenkrans om de maan.”. Dat is: “Schoonheid. – Pracht.”. // ‘ayla’ = lichtkring, 
stralenkrans (om de maan), halo. 

Aylan. (m – v) 1) Engels. “Open veld. - Weide.”. // ‘ley’ = veld, weide, kunstweide, land; loop 
van water. 2) Turks. “Maanlicht.”. 

Aylin. (v) Turks. “Kring rond de maan. – Stralenkrans.”. – Figuurlijk: “Vrolijk. – Blij.”. // ‘ay’ = 
maan. 2) Grieks. Oudfrans. “Hazelnoot.”.  
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.”.  

Ayonna. (v) West Afrika. Variant van Ayanna (Avana). “Prachtige bloem.”. 
Ayscena. (v) Variant van Azucenca. “(Madonna) Lelie.”. 
Aysegul. Aysegül. (v) Turks. “Bloeiend. – Bloeiende roos.”. 
Aytaan. Aytan. (m – v) Arabisch. Varianten van Aidan. “Lange palmboom.”. 
Azalia. (v) Perzisch. Arabisch. “Azalia. – Dahlia.”. // In de symboliek staat de Azalia voor 

voorzichtigheid. De Azalia staat ook voor (eeuwige) toewijding en overgave, maar ook 
voor eerlijkheid en edelheid. 

Azalea. (v) 1) “Azalia. – Drooggroeier. – Bloem.”. // Plantennaam. Plant uit de familie van de 
Rhodondendrons. Van het Griekse woord ‘azaleos’ = droog, dor. Ten onrechte meenden 
de Grieken dat de Azalia uitsluitend op droge grond goed gedijt. 2) Arabisch. 
“Democratie.”. 

Azami. (v) Japans. “Distelbloem.”. 
Azelea. // Azelia. (v) Engels. “Droog. – Bloem. – Rododendron.”. 
Azelia. // Azelea. (v) Engels. “Droog. – Bloem. – Rododendron.”. 
Azhar. (m) Azhara. (v) Arabisch. "Blanke. - Witte. – Glanzende. - Schitterende.". – “Bloem. – 

Bloesem.”. // ‘azhar’ = meest prominente, meest zichtbare. 
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Azher. (m) Azhera. (v) Arabisch. Varianten van Azhar. "Blanke. - Witte. – Glanzende. - 
Schitterende.". – “Bloem. – Bloesem.”. 

Azoka. Azoko. (v) 1) India. Sanskriet. “Zonder zorgen. – Vrolijk.”. – “Bloesem van de azoko-
boom. ”. // ‘azoka’ = geen pijn veroorzakend, geen pijn voelend; zonder haat; Ashoka-
boom, 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.”.   

Azucenca. (v) Arabisch. Spaans. “Madonna. - Lelie.”. // Naam van een plant, de Latijnse naam 
is Lilium candium. Deze plant wordt ook wel de witte lelie genoemd. // Azicenza is ook 
een Marianaam. De lelie symboliseert zuiverheid. // Spaans. ‘azucenza’ = lelie. 

Azuza. Azusayna. Asusena Azuzena. (v) Varianten van Azucenca. “(Madonna) Lelie.”. 
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Baaly. (v) Turks. Perzisch. Variant van Bali. “Gemaakt van honing. – Als honing.”. 
Baaqa. Baaqah. (v) Arabisch. "Boeket. – Prachtige bos bloemen.”. 
Baarik. (m) Baarikah. (v) 1) Varianten van Barik. a) “Bloesem. - Bloei. - Succes.”. b) 

“Gezegend.”. c) “Vasthoudend. – Doortastend.”. 2) Varianten van Bariq. “Briljant. – 
Stralend.”.  

Babiana. (v) Verfraaiing van Babia. “Wonder(lijk). - Uniek.”. // Er zijn ook bloemen en planten 
die de naam Babiana dragen. 

Badaah. (m) Arabisch. “Groot. – Weids stuk land.”. 
Badri. // Bhadri. (m) Sanskriet. Hindoestaans. “Heer Vishnu.”. // Naam van de jujube-boom. 

Badri. Badriy. (m – v) Arabisch. “Regen die voor de winter valt.”. – “Volheid van de 
maan.”. 

Baghugandha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Heerlijk ruikend.”. // ‘bahugandha’ = sterk 
ruikend; sterk geurend; zwarte komijn; resin of sakai-plant; bloem met naalden; bepaald 
sandelhout. 

Baharan. (v) Perzisch. “Lentetijd.”. Dat is: “Schoonheid. – Nieuw leven. - Pracht.”. – “Bloem.”.  
Bahareh. (v) Perzisch. “Lentetijd.”. Dat is: “Schoonheid. – Nieuw leven. - Pracht.”. – “Bloem.”. 
Bahasht. (v) Koerdisch. “Paradijs. – Hemel.”. Dat is: “Schoonheid. – Geluk. – Vreugde.”.  $ 
 


