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De opbrengst van dit boek gaat volledig naar Artsen zonder Grenzen 

 
 

Voorwoord 
 
Een naam kiezen voor je kind dat doe je niet zo een, twee, drie. Het liefst wil je zo veel 
mogelijk namen en betekenissen daarvan zien. Leuk, maar soms ook erg lastig. Je kind zal 
namelijk zijn hele leven de naam dragen die jij hem of haar geeft. 
 
Vijftig jaar geleden was een naamskeuze niet zo ingewikkeld als tegenwoordig. Kinderen 
werden vernoemd naar ouders of grootouders, dus hoefden ouders niet lang na te denken. 
Ook bleef men meer binnen de landsgrenzen waardoor namen veelal Germaans of Christelijk 
waren.  
 
Het vernoemen naar ouders of grootouders is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. 
Jouw kind zal een meer internationale leefomgeving hebben dan kinderen van eerdere 
generaties. Daarbij komt dat er tegenwoordig veel meer namen bestaan door vervormingen 
van traditionele namen, het bedenken van heel nieuwe namen en de invoer van namen. 
Ouders vinden het tegenwoordig belangrijker dat hun kind een unieke naam krijgt. Door al 
deze veranderingen beschikken we over veel meer namen. Kortom, er is enorm veel te 
kiezen. Uit al die namen moet jij een keuze maken voor je kind. Welke naam kies jij? Hoe ga 
je hem of haar noemen?  
 
Dit boek “Een naam voor je kind, een grenzeloze naam” kan je helpen het met kiezen van 
een naam voor je kind. Je helpt daarmee ook “Artsen zonder Grenzen.”. De opbrengst van 
de verkoop van dit boek gaat volledig naar “Artsen zonder Grenzen.”. 
 
 
 
 
 

Over de auteur 
 

Theo van Remundt is echtgenoot, vader en opa. Hij heeft een ruime ervaring in het werken 
met en voor kinderen en voor jongvolwassenen. 
Studeerde bouwkunde, orthopedagogiek en theologie. 
 
Op zijn website www.ikhelpmijnkind.nl leest u meer over zijn opvoed- en namenboeken. 
  

http://www.ikhelpmijnkind.nl/
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De opbrengst van dit boek gaat volledig naar Artsen zonder Grenzen 
 

 

Waar ‘Artsen zonder Grenzen’ voor staat! 
 
Iedereen heeft recht op levensreddende medische zorg. Dat geldt ook voor mensen in 
oorlogs- en conflictgebieden of mensen in gebieden die getroffen zijn door epidemieën of 
natuurrampen. Maar in veel van deze gebieden zijn honderdduizenden mensen verstoken 
van elke vorm van medische zorg.  
Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd 
mensen helpt. We streven ernaar de meest kwetsbare en geïsoleerde slachtoffers van 
oorlogen, conflicten, natuurrampen en epidemieën te bereiken. Wij bepalen zelf waar, aan 
wie en hoe wij onze hulp verlenen, los van welk politiek, religieus of economisch belang dan 
ook. De uitgangspunten van het internationale netwerk Médecins Sans Frontières, waar 
Artsen zonder Grenzen deel van uitmaakt, zijn vastgelegd in een Handvest. 
 

Handvest Artsen zonder Grenzen 
 
Artsen zonder Grenzen is een particuliere, internationale organisatie. Hierbij zijn 
voornamelijk artsen, verpleegkundigen en paramedici aangesloten, alsmede die 
beroepsgroepen die van nut zijn voor de taak die de organisatie zich heeft gesteld. 
 
Zij onderschrijven de volgende principes: 
 

• Artsen zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers 

van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt en van oorlogen en 

burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar ras, religie, 

levensbeschouwing of politieke opvatting. 

• Artsen zonder Grenzen is volstrekt neutraal en onpartijdig. Op grond van algemeen 

erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp eist Artsen zonder Grenzen 

algehele vrijheid in de uitoefening van haar taak. 

• De medewerkers van Artsen zonder Grenzen respecteren de medische gedragscode en 

bewaren te allen tijde hun onafhankelijkheid ten opzichte van welke politieke, 

religieuze of economische macht dan ook. 

• De medewerkers van Artsen zonder Grenzen beslissen uit eigen vrije wil of zij de gevaren en 

risico’s van het werk accepteren en eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele 

vergoeding, behalve die welke de organisatie hun kan verschaffen.  
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Een naam geven is een wens uitspreken 
 
 
‘Nomen est omen’ zeiden de oude Romeinen. Dit betekent: De naam is een voorteken. 
De Romeinen geloofden dat met de naam een lotsbestemming werd gegeven. Dit gevoel 
vinden we in alle culturen op de een of andere manier terug. Een naam is meer dan zomaar 
een woord. Een naam moet iets hebben, een naam moet mooi klinken, er moet iets vanuit 
gaan, je moet er een goed gevoel bij hebben, een naam staat ergens voor.  
Met een naam doe je een leven lang en ook daarna wordt jouw naam genoemd. 
 
Met het geven van een naam vullen we een werkelijkheid in. Alles om ons heen noemen en 
benoemen we. Voor het liefste wat ons is, onze kinderen, onze ouders, onze broers en zussen, 
onze geliefden hebben we speciale namen, voor ons zijn ze bijzonder. 
 
Een naam is altijd een metafoor. Met een naam is nooit alles gezegd. Een naam zegt meer dan 
we in woorden kunnen uitdrukken. Een naam helpt ons een beeld te scheppen en dat beeld 
kunnen we nooit helemaal verwoorden. Als we zeggen: ‘hoop, kracht, vreugde, water, wind, 
regen, zegen, zon’, benoemen we iets, maar de woorden zijn zo rijk dat ze meer bevatten dan 
we kunnen verwoorden. 
 
Met het geven van een naam spreken we een wens uit, een naam staat ergens voor! Een naam 
heeft inhoud. 
 
Het zoeken van een naam voor je kind en het duiden van namen is een leuke bezigheid. Het 
geven van een naam is het uitspreken van een wens. Dit boek “Een naam voor je kind, een 
grenzeloze naam” kan hierbij helpen. 
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Over namen 
 
 
De keuze is reuze en in beginsel vrij. Een naam mag niet in strijd zijn met de geldende 
normen en het mag geen spottende naam zijn. Een voornaam mag geen achternaam zijn. 
Deze laatste regel is moeilijk te toetsen. Er zijn nogal eens voornamen die als achternaam 
worden gebruikt en andersom. Van de regel dat een voornaam geen achternaam mag zijn, 
mag van de wetgever worden afgeweken als de achternaam al een gebruikelijke voornaam is 
en omdat voor- en achternamen nu eenmaal door elkaar lopen, is dat in heel veel situaties 
op de een of andere manier het geval. 
 
We vernoemen onze kinderen naar mensen, planten, dieren en dingen. Bij iedere groep is 
een uitgebreide onderverdeling mogelijk. We noemen onze kinderen ook naar wat 
buitenaards is, naar wat we als groter, sterker en of mooier zien. Denk hier aan goden en 
halfgoden, hemelse wezens zoals engelen en feeën. Denk ook aan het aardse en 
bovenaardse, natuurelementen, zon, sterren, maan, zonnestraal, bliksemflits, regenbui of 
iets heel kleins zoals regendruppel, sneeuwvlok of ijskristal. 
 
Namen kunnen we ook indelen naar herkomst. We kennen veel Germaanse namen. Deze 
zijn vaak voorlopers van wat we nu onder andere Duitse, Franse, Nederlandse, Engelse en 
vaak ook Spaanse, Italiaanse of Scandinavische namen noemen.  
Namen worden ook ingedeeld naar gebied, land of streek waar ze vandaan komen en 
worden gebruikt. We zien indelingen naar werelddeel en specifiek naar land of 
cultuurgebied. Zo kennen we onder andere: Afrikaanse, Europese, Chinese, Aziatische en 
Russische namen. 
Namen worden ook ingedeeld als horende bij een specifieke godsdienst, geestelijke 
stroming of denkrichting. Denk hierbij aan: Christelijk, Islamitisch, Joods, Boeddhistisch. 
 
Een naam is altijd een metafoor, het gaat om beeldspraak. De zonnestraal is meer dan een 
straaltje, ze komt van een gloed vol warmte en licht, verlicht en heelt ons, maakt ons blij. 
Kortom  wat een naam betekent en inhoudt, is onuitputtelijk. Onze fantasie bij wat een 
naam allemaal betekent, mogen we eindeloos haar gang laten gaan. 
 
De mannen- en vrouwennamen staan in dit boek door elkaar. Er zijn twee groepen namen 
die ik alvast wil aankondigen omdat zij grote groepen vormen. Er zijn heel veel namen die 
geduid kunnen worden als ‘vrolijk – blij’, deze vind je onder Joyce. Namen die geduid kunnen 
worden als ‘kind van god’ vind je onder Theodorus. 
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Hoe dit boek te gebruiken 
 
In dit boek staan erg veel namen, ruim 50.000 namen, daarom was het noodzakelijk om 
compact te werken. Je treft vaak meerdere varianten van een naam direct na elkaar. 
Hoe dit boek te gebruiken wordt nu puntsgewijs uitgelegd. Ik gebruik hiervoor de namen 
Hendrik, Hendrikus en Darja. 
  
Hendrik. (m) Hendrika. Hendrike. Hendrikje. Hendriksje. Hendriktje. Hendrina. Henderine. 
(v) Oud Germaans. "Machtigste van zijn woonplaats.". – "Heer(ser) van het huis. ".  // 
'haima' = woning, woonplaats. 'hin of hen' = huis. 'rik' = machtig. 
  

- Dik gedrukt tref je in alfabetische volgorde de namen aan. Vaak zie je  verschillende 
varianten van een naam direct na elkaar. 

- Achter een naam staat of het mannelijk of vrouwelijk is. (m) = man of jongen, en (v) = 
vrouw of meisje. 

- Daarna staat vaak de taal. Bijvoorbeeld: Arabisch, Engels, Fries, Germaans, Keltisch, 
Portugees, Russisch.  

- Hierna tref je een of meer duidingen, zoals bij Hendrik: "Machtigste van zijn 
woonplaats.". – “Heer(ser) van het huis.”. 
Een duiding is een interpretatie, er zijn bijna altijd meer interpretaties mogelijk. 

- Tussen enkele markeringstekens staan de woorden in de eerder genoemde taal. In 
dit geval 'haina'. Haina is een Germaans woord. 

- Na ‘haina’ treft je hier vertalingen, zoals je die in een Germaans – Nederlands 
woordenboek zou kunnen vinden. 

- Bij een aantal namen wordt meer informatie gegeven, bijvoorbeeld dat de naam 
oorspronkelijk een plaatsnaam was, later een familienaam en nog later ook als 
voornaam gebruikt ging worden.  

- Omdat veel verschillende informatie direct na elkaar wordt gegeven, zijn tussen 
verschillende delen twee schuine streepjes geplaatst. // 

 
Bij namen die beschouwd worden als afgeleid van een andere naam, zoals hierna Hendrikus, 
wordt beperkt informatie gegeven. Als je meer informatie wenst, dan moet je kijken bij de 
naam waarvan is afgeleid. Bij Hendrikus is dat bij Hendrik. 
 
Hendrikus. (m) Latinisering van Hendrik. "Machtigste van zijn woonplaats.". 
 
Korte namen zijn vaak afgeleid van verschillende langere namen. Zo kan de naam Hen gezien 
worden als een korte vorm van iedere naam die met Hen begint. 
 
Bij Darja hieronder, zijn na de cijfers verschillende vormen van de naam weergegeven. Darja 
is een vorm van Darius en een vorm van Dara. Vervolgens worden verschillende duidingen 
van de vorm genoemd, bij de letters. Als je meer wilt weten dan kan je bij de betreffende 
naam kijken. In dit voorbeeld dus Darius en Dara. 
 
Darja. (m) 1) Russische vorm van Darius. "Bezitter. - Rijke. – Koning.". 2) Variant van Dara. a) 
“Meevoelende. – Parel. - Wijsheid.”. b) “Eik.”. c) “Ster.”. d) “Rijk. – Vermogend. – Machtig.”. 
e) “Vruchtbaar.”. f) “Aureool.”.        
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Theo van Remundt schreef nog meer! 

 
Actuele informatie en informatie over zijn opvoed- en namenboeken vindt u 
op zijn website www.ikhelpmijnkind.nl 
 
 

De opbrengst van zijn boeken is volledig voor Artsen zonder Grenzen 
  

http://www.ikhelpmijnkind.nl/
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Aach. Aacht. Aachje. Aag. Aagje. Aachd. Aachte. Aachtje. Aachtsje. Aachiën. Aachiëna. (v) Vormen van Agaath. 
Agatha. "Die goed is.". // Grieks. 'agathos' = goed.  
Aad. // Aat. (m) 1) Latijn. Vorm van (H)Adrianus. "Akkerman. - Landbouwer.". // ‘hadria’ = akker. 2) “Edele.”. 
Vorm van Germaanse namen met ‘adel’ = adel, edel. 
Aaf. (m - v) Aaf. Aafien. Aafje. Aafke. Aafkeline. Afina. Afke. (v) 1) Fries. "Bovennatuurlijk wezen.". // ‘ave of alf’ 
= bovenaards wezen, elf. 2) Germaans. "Wijze. - Eeuwen oude.". // 'aiva' = eeuw. 3) Latijn. "Afrikaan. - 
Afrikaanse.". // 'Afer' = Afrikaans. 4) Vormen van Eva. "Leven gevende.". - "Levende.". - "De ademende.".  // 
"Vrouw.". - "Moeder.". - "Leven gevende.". - "Stammoeder.". - "Draagster van zachtheid en liefde.". - "Vlees van 
mijn vlees.". 
Aafko. (m - v) Groningse vorm van Aaf. 
Aafra. Afrina. (v) Varianten van Aafred (Alfred). 
Aafred. (m) Vorm van Alfred. a) "Die raad krijgt van alven.". b) “Edel en vredelievend.”. 
Aaftien. (v) Vorm van Aaf. 
Aagt. Aagte. (m – v) Aag. Aagie. Aagje. Aagke. Aagtje. (v) Ago. (m) Korte vormen van Agatha. "Die goed is.". // 
Van het Griekse 'agathos' = goed. 
Aagtelinde. (v) Dubbelnaam van Aagte, “Die goed is.”, en Linde. "Zoete. - Zachte. – Zachtaardig.". // Voor een 
uitgebreidere duiding, kijk bij Linde (Linda). 
Aai. (m) Aaije. (m – v) Aaike. Aaikje. Aya. (v) Korte namen kunnen vaak verklaard worden als afleidingen van 
verschillende langere namen, zo ook hier. 1) Vormen van Friese (Germaanse) namen afgeleid van 'agi' = 
“(Snijdend) zwaard.”. 2) Vormen van Adriaan. "Akkerman. - Landbouwer.". 
Aaielt. (m) Fries. Korte vorm van tweestammige Germaanse namen die met een vorm van adel beginnen en het 
tweede deel begint een d, w of v, zoals: Aaldert. “Edele sterke.”. Adelwald. "Edele heerser.". Adelwijn. a) "Edele 
vriend.". b) “Elf. – Bovenaards wezen.”. // Kijk ook bij Aalt. 
Aaidert. (m) Vorm van Adelhard. "Edele sterke.". 
Aailt. Aaiolt. (m) Fries. Vormen van Aaielt. 
Aakje. (v) // Ake. (m - v) Fries. Vorm van Age. Snijdend zwaard.". 
Aal. Aalse. Aalsje. Aaltje. Aaltsje. (v) 1) “Edele.”. // Korte vormen van Germaanse namen met het woord edel. 
// ‘adel’ = adel, edel. ‘athal’ = edel, vaderlijk erfdeel. 2) Vorm van Alida(h). a) "Van edele afkomst.". - "Adel door 
moed.". b) "Zij die gevaren overwint.". 3) Vorm van Aali (Aliyah). "Die zich verheft.". 
Aalbert. (m) Aalberta. Aalbertje. (v) Vormen van (Albert) Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door 
adellijke afstamming.". 
Aalbert(h)us. (m) Latinisering van Aalbert. 
Aalbrecht. (m) Aalbrechtje. (v) Vormen van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 
Aalderd. // Aaldert. (m) Aaldertje. Aaldertsje. (v) Vormen van Adelhard. "Edele sterke.". 
Aalderik.  Aalderk. (m) Aalderika. Aalderikje. Aalderkje. (v) Vormen van Adelrik. "Rijk aan adel.". – “Machtige 
edele.”. 
Aaldert. // Aalderd. (m) Aalderdina. Aaldertje. Aaldertsje. (v) Vormen van Adelhard. "Edele sterke.". 
Aaldrik. (m) Aalderika. Aalderikje. Aaldrikje. (v) Friers. Vormen van Adelrik. "Rijk aan adel.". – “Machtige edele.”. 
Aaldricus. Aaldrikus. (m) Latinisering van Aaldrik. 
Aalf. (m) Aalfina. Aalfje. (v) Korte vormen van Adolf. "Edele wolf.". 
Aali. (m) Aaliyah. (v) Hebreeuws. Arabisch. Vormen van Aliyah. "Die zich verheft.". 
Aalia. (v) Arabisch. “Van grote allure. – Prachtig. – Erg goed.”. 
Aalk.  Aalker. (m) Aalke. (v) Vormen van Aalderik. "Rijk aan adel.". – “Machtige edele.”. 
Aalmoed. Aalmoet. // Adelmoed. Aelmoed. (v) Tweestammige Germaanse naam. "Edele geest.". - "Goed 
gemoed.". // 'adel' = adel of edel. 'moed (moths)' = sterk - (ge)-moed, begeren - toorn. 
Aalrik. (m) Aalrika. (v) Fries. Varianten van Aalderik (Adelrik). "Rijk aan adel.". – “Machtige edele.”. 
Aalsen. Aalse. (m) Germaans. Fries. “Edele.”. // ‘athal – adal’ = edel. 
Aalt. (m) Aaltine. Aaltje. Aaltjen. (v) Korte vorm van tweestammige Germaanse namen die met een vorm van 
adel beginnen en het tweede deel begint een d, w of v, zoals: Aaldert. “Edele sterke.”. Adelheid. "Van edele 
afkomst.". - "Van een edel soort.". Adelwald. "Edele heerser.". Adelwijn. a) "Edele vriend.". b) “Elf. – Bovenaards 
wezen.”. Agiwalt. "Heerser in het woud.". Althalbalt. "Door dapperheid adel.". // Vergelijk met Aaielt.  
Aaltien. (v) Verfraaiing van Aalt. 
Aaltienus. Aaltinus. (m) Latiniseringen van Aalt. 
Aaltjo. (m) Vorm van Aalt. 
Aalwijn. (m) Aalwijna. (v) Varianten van Adelwijn. a) "Edele vriend.". b) “Elf. – Bovenaards wezen.”. 
Aalzen. (m) Vorm van Aal. 
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Aam. Aama. (m) Aamke. Aamkje. (v) Vormen van Amel. "Mededinger.". // Meer duidingen onder Amel. 
Aamir. (m) Arabisch. “Welvarend. – Vol levenslust.”. 
Aamling. (m) Variant van Amel. Amele. a) “Arbeid - Inspanning (in de strijd). - Macht (van de adelaar).”. 
"Onvermoeibare. - Bedrijvige. - Wakkere. – Arbeidzame.". b) "Zachte. Verstandige.". -  "Inspanning in de strijd.". 
- "Onvermoeibare. - Bedrijvige. -  Wakkere.". 
Aamrik. (m) Aamrika. Aamrike. Aamrikje. (v) Varianten van Amalric. “Rijk door arbeid.”.  
Aan. (m) Aanke. (m – v) Aantje. Aankje. (v) Korte vormen van Germaanse namen met 'agi' = (snijdend) zwaard. 
// Vergelijk ook met Ene. 
Aandert. (m) Aandertje. Aandertke. (v) Varianten van Aanhard. “Sterk met het zwaard.”. // ‘agi' = (snijdend) 
zwaard. ‘hard’ = ferm, flink, krachtig, sterk. 
Aandrik. (m) Aandrika. Aandrikje. (v) Germaans. Varianten van Nandrik. “Rijk aan moed.”.  
Aanhard. Aanhart. (m) Aanhar(d)tje. Aanhar(d)ke. (v) Varianten van Aanhard. “Sterk met het zwaard.”. // ‘agi' 
= (snijdend) zwaard. ‘hard’ = ferm, flink, krachtig, sterk. 
Aanish. (m) Aanisha. (v) Varianten van Anish. a) “Hoogste. – Continu.”. b) “Genadig. – Lieflijk.”. c)“Reine. – Kuise. 
– Heilige.”. 
Aanse. (m) Aans. (v) Korte vormen van Anselmus. "Door God (of Goden) beschermd.". 
Aant. (m) Aantje. Aantsje. (v) 1) Korte vormen van Anthelmus (Anselmus). "Door God (of Goden) beschermd.". 
2) Friese vorm van Anne. a) "God is genadig.". b) *) "Arend.". **) "Snijdend zwaard.". ***) Vorm van namen die 
met ‘Ane’ beginnen. 
Aard. Aart. (m) Aardine. Aardje. Aartje. Aardlina. Aartline. (v) Vormen van Arnoud. "Die heerst als een adelaar.". 
Aarde. // Earth. (m - v) Nederlands. Engels. “Aarde. – Wereld.”. 
Aardewijn. (m) Aardewijna. Aardewina. (v) Germaans. Varianten van Hardewijn. “Dappere (Sterke) vriend.”.  
Aardewinus. // Herlinus. (m) Latiniseringen van Aardewijn en Hardewijn. “Dappere (Sterke) vriend.”. 
Aardina. Aardine. (v) Varianten van Arend(ina). a) "Adelaar. - Arend.". b) Vorm van namen met ‘Arn’ = arend, 
zoals: Arnhold en of Arnoud. "Machtige adelaar - arend. - Machtige heerser.". 
Aardnoud. Aartnout. (m) Aardnoudje. Aartnoutje. (v) Vormen van Arnoud. "Die heerst als een adelaar.". 
Aaren. (m – v) Vorm van Aäron. "Verlichte.". // “{Chef, beschermer; verdediger.}". 
Aarland. Aarlant. (m) Aarlanda. Aarlande. Aarlante. Aarlandje. Aarlan(d)je. (v) Germaans. “Land met aren.”. // 
Namen worden ook gezien als vormen van Adelberth. “Door adel schitterend.”. 
Aarn. (m) Aarntje. (v) Korte vormen van Arnold (Arnoud). "Die heerst als een adelaar.". 
Aarnoud. (m) Aarnoudina. Aarnoudje. (v) Varianten van Arnoud. "Die heerst als een adelaar.". 
Aarnt. (m) Aarntdina. Aarntje. Aarntke. (v) Varianten van Arend. a) "Adelaar. - Arend.". b) Vormen van namen 
met ‘Arn’ = arend, zoals: Arnhold en of Arnoud. "Machtige adelaar - arend. - Machtige heerser.".) 
Aäron. (m) Aäronda. (v) Hebreeuws. "Verlichte.". // “Chef, beschermer; verdediger.". 
Aart. (m) Aartina. Aartje. Aartie. Aartlina. Aartline. Aartsje. (v) 1) Vormen van Arnoud. "Die heerst als een 
adelaar.". 2) Vormen van Arend. a) "Adelaar. - Arend.". b) Vormen van namen met ‘Arn’ = arend, zoals: Arnhold 
en of Arnoud. "Machtige adelaar - arend. - Machtige heerser.". 
Aashild. Aashilda. (v) Noors. “Asenstrijdster. – Godenstrijdster.”. // ‘Ase(n)’ = goden, godheid, ziel, geest. ‘hild’ 
= strijd(er), oorlog, oorlog, held.  
Aasim. (m) Aasima. (v) Arabisch. “Beschermer. - Bewaker.”. 
Aasje. (v) Vorm van Haas(je). a) "Stevige. - Krachtige. – Strijdster.". b) "God is genadig.". 
Aasmund. Aasmundus. (m) Aasmunda. Aasmunde. (v) Noors. Germaans. “Asenbescherming. – 
Godenbescherming.”. // ‘Ase(n)’ = goden, godheid, ziel, geest. ‘mund’ = beschermer, bewaker. 
Aat. (m) Aatje. Aatke. Aatske. (v) 1) Vorm van Aad (Adrianus). "Akkerman. - Landbouwer.". // 2) Vorm van Ade. 
"Edele.". 3) Korte vorm van namen met adel, zoals: Adelbert en Adelhard. 4) "Vader (van velen).". // Als vorm 
van Abraham 
Aatif. (m) Arabisch. “Meelevend.”. 
Aaye. (m - v) Variant van Haye (Haje). “Gebied. – Erf. – Omheinde ruimte.”. // Voor meer duidingen, kijk bij Aai. 
Ab. Ook Ap. Appie. (m) Korte vormen van Abraham. "Vader van velen. - Vader van veel kinderen.". 
Abad. (m) Abada. (v) 1) Arabisch. “Eeuwig. – Eeuwig durend.”. 2) Variant van Abbott. “Abt. – Vader. – Priester.”. 
// Spaans. ‘abad’ = abt. ‘abate’ = geestelijke. 
Abaddon. Abadon. // Apollyon. (m) Hebreeuws. "Verderver. - Vernietiger.". // Naam van de engel uit de afgrond, 
de koning van de sprinkhanen uit de diepte. (Openbaringen 9:11.) //  ‘abaddon’ = verderver. 
Abal. (v) Arabisch. “Wilde roos.”. 
Abald. (m) Abalda. Abalde. (v) Varianten van Abold (Albbold). “Dappere elf.”. 
Aban. (m) Arabisch. “Helder. - Duidelijk.”. 
Abbad. (m) Arabisch. “Grote vereerder. – Grote bidder.”. 
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Abban. (m) Iers. “Kleine abt.”. // ‘abb’ – abt, en ‘an’ is een verklein achtervoegsel. 
Abbas.(m) Abbassa. (v) Arabisch. "Strenge. - Sobere. – Eerlijke.". 2) Latijn. “Abt.”. // ‘abbas’ = abt. 
Abbe. (m) Abke. (m – v) 1) Fries. Korte vorm van namen met het woord “Edel.”. 2) “Man.”. // ‘aba’ = man. 
Abbey. (v) Vorm van Abigail. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht.”. 
Abbi. Abbie. Abby. (v) Vormen van Abigail. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht.”. 
Abbigaël. Abbigail. Abbigaili. (v) 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. 
Abbo. (m) Gronings. Variant van Abbe. 
Abbott. (m) Oudengels. “Abt. – Vader. – Priester.”. // Een abbott is het hoofd van een kloostergemeenschap van 
mannen. 
Abbud. (m) Arabisch. “Aanbidder. - Bidder. – Toegewijde.”. 
Abbudin. (m) Arabisch. “Aanbidder. – Bidder. – Toegewijde.”. 
Abby. (m - v) Engelse vleivorm van Abigail (Abigaël). “Vreugde van de vader.”. // Abbey is een naam die vooral 
aan meisjes wordt gegeven. 
Abd. (m) Arabisch. "Dienaar.". // 'abd' = knecht, dienaar. 
Abd-al-aziz. (m) Arabisch. "Dienaar van de Machtige. (= Allah.).". // 'abd-al' = dienaar van.  'azza' = machtig of 
bemind. 
Abdalkader. Abdelkader. (m) Arabisch. “Dienaar van de kundige.”. // ‘abd-al’= dienaar van. ‘kader’ = bekwaam, 
capabel, kundig. 
Abd-al-karim. (m) Arabisch. "Dienaar van de Goedgeefse.". // 'abd-al' = dienaar van. 'karim' = gul; genereus; 
edelmoedig; mild. 
Abd-allah. Abdala. Abdalla. Abdoellah. // Abdullah. (m) Arabisch. "Knecht (Dienaar) van Allah.". 
De vader van de profeet Mohammed, die al voor Mohammeds geboorte overleed, heette Abdullah. // 'abd' = 
dienaar van. 
Abdallatif. (m) Arabisch. "Dienaar van de Lieflijke.". // 'abd' = dienaar van. 'latif' = zacht; zoet; lieflijk; van goede 
geboorte; voornaam. 
Abd-al-malik. (m) Arabisch. "Dienaar van de koning. (= Allah).". // 'abd-al' = dienaar van. 'malik' = koning. 
Abdalmoeqiet. Abdoelmoeqiet. // Abdulmuqiet. (m) Arabisch. "Dienaar van Hij die alles in stand houdt.". 
Abd-al-qadir. (m) Arabisch. "Dienaar van de kunnende (machtige).". // 'abd-al' = dienaar van. 'qadir' = bekwaam; 
knap; kunnend; machtig. 
Abd-al-rahman. (m) Arabisch. "Dienaar van de barmhartige.". // 'abd-al' = dienaar van. 'rahman' = barmhartig; 
genadig. 
Abdeël. Abdeel. // Abdiël. (m) Hebreeuws. “Dienaar van God.”. // 'abd' = dienaar. ‘El’ = God, Allah. 
Abdel. Abdella. Abdellah. (m) Arabisch. “Dienaar van Allah.”. // 'abd' = dienaar. ‘El of Allah’ = Allah. 
Abdelkader. (m) Arabisch. “Dienaar van de Machtige.”. // 'abd-al' = dienaar van. ‘abdul of abdel’ = dienaar. ‘qadir’ 
= machtig, bekwaam; knap, kunnend. 
Abderus. (m) Grieks. “Vriend van Hercules.”. 
Abdi. (m) Hebreeuws. Korte vorm van Abdias. "Godsknecht. - Dienaar van Jahweh.". 
Abdias. Griekse vorm van het Hebreeuwse Obadja, ook Abja. "Godsknecht. - Dienaar van Jahweh.". //Abdias is 
de naam van een van de zogenoemde kleine profeten. // De naam heeft overeenkomst met de Arabische naam 
Abdoellah: "Knecht - Dienaar van Allah.". 
Abdiël. // Abdeël. Abdeel. (m) Hebreeuws. “Dienaar van God.”. // 'abd' = dienaar. ‘El’ = God, Allah. 
Abdilbaki. Abdilbaku. Abdilbaky. Abdilbaqy. (m) Arabisch. “Dienaar (knecht) van Baku.”. // Baku (ook: Baky, 
Baqy.) is de grootste havenstad van Azerbaijan.  
Abdin. (m) Variant van Abidin. “Dienaar. - Aanbidder.”. 
Abdoel. (m) Abdoela. (v) Varianten van Abdul. "Dienaar - Knecht (specifiek van Allah).". // Korte vorm namen die 
beginnen met Abdul. 
Abdoellah. Abdulla. (m) Vormen van Abdullah. "Knecht van Allah.". 
Abdon. (m) Hebreeuws. “Dienaar.”. - “Richter van Israël.”.  
Abdul. (m) Arabisch. "Dienaar - Knecht (specifiek van Allah).". // Korte vorm namen die beginnen met Abdul. // 
'abd' = dienaar. ‘El of Allah’ = Allah. 
Abdul-Ahad. (m) Arabisch. “Dienaar van de Enige.”. 
Abdul-Aziz. (m) Arabisch. Vorm van Abdalazziz. "Dienaar van de Machtige (Allah.).". 
Abdulbarie. // Abdalbarie. Abdulbari. (m) Arabisch. "Dienaar (Knecht) van de Maker." 
Abdul-Jaleel. (m) Arabisch. “Dienaar van de Belangrijkste. - Dienaar van de hoogst verhevene.”. 
Abdullah. Abdulla. (m) Arabisch. Vorm van Abd-allah. "Knecht (Dienaar) van Allah.". // 'abd' = dienaar. ‘El of 
Allah’ = Allah. 
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Abdullah. // Abdallah. Abdoellah. (m) Arabisch. "Knecht (Dienaar) van Allah.". 
De vader van de profeet Mohammed, die al voor Mohammeds geboorte overleed heette Abdullah. 

Abdulmuqiet. // Abdalmoeqiet. Abdoelmoeqiet. (m) Arabisch. "Dienaar van de hem die alles in stand houdt.". 
Abdul-Rahman. (m) Arabisch. Vorm van Abd-al-rahman. "Dienaar van de Barmhartige.". 
Abdul-Salaam. (m) Arabisch. “Dienaar van Salaam.”. // Salaam is een Afrikaanse jongensnaam en betekent 
‘perzik’. // Salaam is ook een Arabisch tussenwerpsel en woord dat gebruikt wordt als begroeting, we kunnen 
het vertalen door: ‘heil – alle goeds – vrede’. 
Abdul-Samad. (m) Arabisch. “Dienaar van de Eeuwige.”. 
Abe. (m) Abeke. Abigje. (v) 1) Korte vormen van Adelbertus. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 2) Germaans. “Everzwijn.”. // Vormen van namen met 'ever' = everzwijn. Het everzwijn staat 
symbool voor kracht en onverschrokkenheid. 3) Korte vormen van Abraham. "Vader van velen.”. – “Vader van 
veel kinderen.". - "Vader is verheven.". 4) Vormen van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht.". 
5) Varianten van Abbe. a) Vorm van namen met het woord “Edel.”. // ‘adel’ = adel, edel. b) “Man.”. 5) Varianten 
van Eb. a) "Door het zwaard schitterend.". - "Door het zwaard beroemd.". b) "Zo dapper als een everzwijn.". c) 
“Ever(zwijn).”. 
Abednego. (m) "Dienaar van Nedo.". – “Dienaar van het licht.”. // Nebo is de Babylonische god van de wijsheid. 
// Vergelijk met Azarja. 
Abeedja. Aabeeja. (v) Hebreeuws. Vormen van Abijah. "Mijn vader is Jahweh.".  
Abeel. (m) Abeeltje. (v) Vormen van Abel. 
Abeer. (v) Arabisch. Vorm van Abir. "Geurig. - Aromatisch. - Aangenaam geurend.”. 
Abeesha. (v) Hebreeuws. Vorm van Abijah. "Mijn vader is Jahweh.".  
Abegail. (v) Spaans. Vorm van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht. (- is vreugde.).". 
Abel. Abele. (Habel). (m) Abela. Abeldina. Abele. Abelia. Abelina. Abelone. Abeltje. Abeltsje. (v) 1) Hebreeuws. 
"Beemd of beek.". // Een beemd is een waterrijk land of een weiland, dus een vruchtbare strook grond. De naam 
Abel sluit voorspoed en rijkdom in. 2) Een andere Hebreeuwse naamduiding is: "Damp. – Adem.". Hier slaat de 
naam Abel zowel op vergankelijkheid als op leven. // Van het Hebreeuwse 'hevel of havel' = adem. 3) Hebreeuws. 
“IJdelheid. - Vergankelijkheid.”. // 'habôl' = 'ijdel zijn', in deze verklaring sluit de naam Abel vergankelijkheid in 
zich. 4) Korte vorm van Adelbert(h). "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 4) 
Germaans. “Edele.”. // ‘adal’ = edel. 5) Assyrisch. “Zoon.”. // ‘aplu’ = zoon. // Abel is de tweede zoon van  Adam 
en Eva. 
Abelard. (m) Abelarda. (v) Germaans. “Nobele. – Edele.”. // ‘adal’ = edel. 
Abele. (m) Fries. "Bekoorlijk. – Lief. – Bijdehand.". 
Adelgonda. Adelgonde. (v) Germaans. “Edele strijdster.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘gond of gund’ = strijd. 
Abelin. Abelino. (m) Abelia. Abelina. Abeline. (v) 1) Vormen 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 Abel. 
Abelis. (m) Latinisering van Abel. 
Abellona. (v) Variant van Abelin. 
Abelon. Abelona. Abelone. (v) Scandinavisch. Vormen van Apollonia. a) "Aan Apollo behorend.". b) "God van het 
licht. - Zonnegod. – Verwoester.". 
Abeltje. Abeltsje. (v) Vormen van Abel. a) "Beemd of beek.". b) "Damp. – Adem.". c) “IJdelheid. - 
Vergankelijkheid.”. d) "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". e) “Zoon.”.  
Abena. (v) Ghana. Taal: Akan. "Op dinsdag geboren.". // Akan is een Afrikaanse taal die gesproken wordt door 
vier miljoen mensen in het Zuidwesten van Ghana en Ivoorkust. 
Abeni. (v) Nigeria. Taal: Yoruba. "We vroegen (beden) om haar, en ziehier is ze." // Yoruba in een Afrikaanse taal 
die door ongeveer tien miljoen mensen in het Zuidwesten van Nigeria en Bénin wordt gesproken. 
Abeona. Abeone. (v) Latijn. “Beschermster van vertrekkende.”. // Naam van de godin die de kinderen beschermt 
als ze het ouderlijk huis verlaten. Beschermster van burchten en steden. // ‘äbëo’ = weggaan. 
Adeona is de Romeinse godin van de in Rome aangekomenen.  
Aberdina. Aberdine. (v) Verfraaiingen van Abel. 
Abgar. (m) Abgara. (v) 1) Hebreeuws. “Vader van de inwoners.”. // ‘ab’ = vader. 2) Germaans. “Elvenspeer.”. // 
‘alb’ = elf. ‘gar of ger’ = speer. 
Abha. (v) Indisch - Sanskriet. "Glans. – Glanzende. - Schittering. – Schoonheid.". 
Abhay. (m) Abhaya. (v) Indisch. Hindoestaans. "Dapper. - Zonder angst.". 
Abhijat. (m) India. Hindoestaans. “Van en edel geslacht. – Edel. – Verstandig.”. 
Abhijit. (m) India. Hindoestaans. “Die overwint. – Die zegeviert.”. 
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Abhilasha. (v) Hindoestaans. “Gewenste.”. 
Abhinav. (m) India. Hindoestaans. “Bijzonder nieuw. – Nieuw.”. 
Adhira. (v) Sanskriet. “Bliksem.”. 
Abhishek. (m) India. Hindoestaans. “Does van melk (water) over een.”. – “Offer van muziek.”. 
Abi. (m) Arabisch. “Oudere broer.”. 
Abiah. Abia. (m - v) 1) Hebreeuws. Andere schrijfwijze is Abijah. “Vader van de Heer.”. - "Mijn vader is Jahweh.". 
2) Arabisch. “Groot.”. 
Abiam. (m - v) Variant van Abiah. a) “Vader van de Heer.”. - "Mijn vader is Jahweh.". b) Arabisch. “Groot.”. 
Abichail. (v) Hebreeuws. Variant van Abigaël. “Vreugde van de vader.”. 
Abichje. (v) Verkleinvorm van Abe. 
Abid. (m) Abida. Abidah. (v) Arabisch. “Dienaar. - Aanbidder.”. 
Abidan. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is rechter.". 
Abidemi.(v) Nigeria. Taal: Yoruba. "Geboren tijdens vaders afwezigheid.". 
Abidin. (m) Arabisch. “Dienaar. - Aanbidder.”. // Vergelijk met Abbud. 
Abiegal. Abiegel. (v) Varianten van Abigaël. “Vreugde van de vader.”. - "Mijn vader juicht (is vreugde).". 
Abigail. (v) Hebreeuws. Variant van Abigaël. “Vreugde van de vader.”. 
Abiel. Abiël. (m) Hebreeuws. "God is mijn vader.". 
Abigaël. Abigail. // Abigal. (v) Hebreeuws. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht (is vreugde.". // 'ab' = 
vader. 'gil' = blijdschap, vreugde. 
Abigail. (v) Hebreeuws. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht (is vreugde).". // 'ab' = vader.  'gil' = 
blijdschap. 
Abigal. Abigali. // Abigaël. Abigail. (v) Hebreeuws. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht (is vreugde.". //  
'ab' = vader, en 'gil' = blijdschap. // Kijk bij Abigail. 
Abigayle. (v) Vorm van Abigaël. "Vreugde van de vader.". - "Mijn vader juicht. (is vreugde).". 
Abigje. (v) Verkleinvorm van Abe. a) "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". b) 
“Everzwijn.”. // Vorm 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.”. 
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.”. 
Abihu. (m) Hebreeuws. "Mijn vader is Hij.". 
Abijah. // Abisha(h). (m - v) Hebreeuws. "Mijn vader is Jahweh.". 
Abilatie. (v) Latijn. “Die is weggenomen.”. // ‘ablatie’ is een medische term voor het verwijderen van een gezwel. 
// Latijn. ‘abeo’ = weggaan. ‘abigo’ = wegdrijven, verjagen, verstoten. ‘ablatio’ = wegnemen. 
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).". 
Abimaël. (m) Hebreeuws. "Mijn vader is God.". 
Abimbola.(m) Nigeria. Taal: Yoruba. "Rijk. - Gefortuneerd geboren.". 
Abimelech. Abimelek. (m) Hebreeuws. "Mijn vader is koning.". 
Abinadab. (m) Hebreeuws. 1) “Mijn vader is edel. – Mijn vader is gewillig.”. 2) “Mijn broeder is edel. – Mijn 
broeder is gewillig.”. 
Abninum. (m) Variant van Abinoam. “Mijn vader is genoegen. – Mijn vader is geluk.”. 
Abinoam. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is genoegen. – Mijn vader is geluk.”. 
Abioye. (m) Nigeria. Taal: Yoruba. "Geboren voor het koningschap. - Geboren met een koninklijk karakter.". 
Abir Abeer. (m - v) Abira. (v) Hebreeuws. Arabisch. “Geurig. – Aromatisch. - Aangenaam geurend.”. – “Sterk.”. 
Abiram. (m) Hebreeuws. "Mijn vader is verheven, hoog.". 
Abisai. // Abishai. (m) Hebreeuws. Vorm van Abishai. "Mijn vader’s gift.". – “Mijn vader is Jesse.”. 
Abisalom. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is vrede.”. 
Abisha. Abishah. (m - v) 1) Hebreeuws. “Geschenk van God.”. 2) Vormen van Abijah. "Mijn vader is Jahweh.".  
// Abisha was oorspronkelijk een jongensnaam. // Kijk voor meer namen met de duiding, ‘geschenk van God’, 
kijk onder Theodorus. 
Abishag. (v) Hebreeuws. "Mijn vader zwerft rond.". – “Mijn vader is een zwerver (nomade).”. 
Abishai. // Abisai. (m) Hebreeuws. "Mijn vader’s gift.". 
Abisua. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is redding - (veiligheid).”. – “Mijn vader is overvloed.”. 
Abisur. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is een muur.”. 
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Abital. // Avital. (m - v) Hebreeuws. "Mijn vader is nachtdauw.".  – “Mijn vader is dauw.”. // Met deze naam 
wordt uitgedruk dat God - Jahweh (iedere dag opnieuw) leven geeft.  
Abitub. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is goed.”. – “Mijn vader is goedheid.”. 
Abiud. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is majesteit.”. 
Abjatar. Abjathar. (m) Hebreeuws. "Vader is verheven.". – “Mijn vader is groot (overvloed).”. 
Abke. (m – v) Abkje. (v) 1) Fries. Korte vorm van namen met het woord “Edel.”. 2) “Man.”. // ‘aba’ = man. 
Abla. Ablaa. (m - v) 1) Arabisch. "Complete persoonlijkheid.". – “Mooi persoon (figuur).”. 2) Turks. “Oudere zus.”. 
Able. (m) Abletje. Abletke. (v) Germaans. “Edele. – Nobele.”. // ‘adal’ = edel, nobel. 
Ablebertus. (m) Ablebert(h)a. (v) Germaans. “Prachtige man.”. – “Prachtige Able.”. // ‘aba’ = man. ‘bert(h)’ = 
pracht, glans, schittering. 
Ablemeth. (m) Hebreeuws. “Bedekkend.”. 
Abner. (m) Hebreeuws. "Mijn vader is licht.”.  – “Mijn vader is een lamp.". 
Abo. (m) Groningse vorm 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. 
Abo. (m) Variant van Abe. 
Aboefeda. (m) Variant van Abufeda. “Vader van de bevrijding.”. 
Aboellah. (m) Afgekort als Abdoel. Arabisch. "Knecht, - Dienaar van Allah.". // Kijk ook bij Abdias. 
Abold. (m) Abolda. Abolde. (v) Korte vormen van Albbold. “Dappere elf.”. 
Abondance. (v) Frans. “Overvloed. – Rijkdom.”. // ‘abondance’ = overvloed, rijkdom, menigte. 
Abondantius. (m) Latinisering van Abondance. “Overvloed. – Rijkdom.”. 
Abondius. (m) Variant van Abondantius. “Overvloed. – Rijkdom.”. 
Abra. (v) Hebreeuws. Arabisch. “Moeder (van velen). - Voorbeeld.”. // Abra is een vrouwelijke vorm van 
Abraham.  
Abradina. Abradine. (v) Vormen van Abraham. “Moeder van velen.”. 
Abraham. (m) Hebreeuws. "Vader van velen. - Vader van veel kinderen.". // "Vader is verheven.". – 
“Aartsvader.”. – “Aanvoeder van een menigte.”. // 'ab' =  vader. 'hamôn' = grote menigte, veel. 
Abrahamina. Abrahamine. (v) Vrouwelijke vormen van Abraham. “Moeder van veel kinderen.”.  
Abrahan. (m) Vorm van Abraham. "Vader van velen.”. – “Vader van veel kinderen.". 
Abrajetta.// Abrayetta. (v) Vormen van Abraham. “Moeder van velen.”. 
Abram. Abran. (m) Abrama. Abramina. (v) Vormen van Abraham. "Vader van velen.”. – “Vader van veel 
kinderen.". - "Vader is verheven.". 
Abramo. (m) Italiaans, Spaanse vorm van Abraham. "Vader van velen.”. – “Vader van veel kinderen.". - "Vader is 
verheven.". 
Abramus. (m) Latinisering van Abraham. “Vader van velen.”. 
Abran. (m) Variant van Abrahan (Abraham). "Vader van velen.”. – “Vader van veel kinderen.". 
Abrar. (m - v) Arabisch. “Dienaar. – Aanbidder.”. 
Abrayetta. // Abrajetta. (v) Vormen van Abraham. “Moeder van velen.”. 
Abria. (v) Hebreeuws. Arabisch. “Moeder (van velen). - Voorbeeld.”. // Abra is een vrouwelijke vorm van 
Abraham.  
Absai. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is Jesse.”. – “Mijn vader is een gift.”. 
Absalom. (m) Hebreeuws. "Mijn vader is vrede.". - "Vader van de vrede, heil.". // Naam van onder andere de 
derde zoon van David. // 'avishalon' = mijn vader is vrede. ‘ab’ = vader. ‘shalom’ = heil, vrede. 
Absolon. (m) Variant van Absalom. "Mijn vader is vrede.". - "Vader van de vrede, heil.". 
Absyrtus. (m) Grieks. “Broer van Medea.”. // Medea betekent: “Heersend. – Overheersend. – Doortastend.”. 
Abu. (m) Hebreeuws. Arabisch. “Vader.”. 
Abu Bakr. (m) Arabisch. Moslim betekenis: “Metgezel van Mohammed..”. // Abu Bakr is de naam van de eerste 
Kalif van de Islam, en de beste vriend en schoonvader van de profeet, de eerste man die moslim werd. Hij 
regeerde over het Rasjidoen Kalifaat (632 – 634 na Christus) // Abu Bakr is een korte vorm van Abdullah ibn Abi 
Qhuhafah. 
Abufeda. (m) Hebreeuws. Arabisch. “Vader van de bevrijding.”. 
Abundantia. (v) Latijn. “Overvloed. – Rijkdom.”. // ‘abundantia’ = overvloed van, rijkdom, overladenheid. // 
Abundantia is de godin van overvloed en rijkdom. 
Abundantius. (v) Latijn. “Overvloed. – Rijkdom.”. // ‘abundantia’ = overvloed van, rijkdom, overladenheid. 
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Aby. (m) 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. 
Acacia. (v) Grieks. Latijn. “Eenvoudige. – Met een zuiver geweten.”. – “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). 

Acacius. // Akakius. (m) Grieks. “Niet slecht. – Zonder slechte bedoelingen.”. // Kijk bij Acacia 
Acantha. (m) Gelatiniseerd Grieks. “Prikkel.”. // ‘akantha’ = doorn, stekel. 
Acar. (m) Perzisch. “Helder. – Briljant.  – Schijnend.”. 
Acastus. (m) Grieks. “Argonaut.”. // Een argonaut is: a) Zeiler die met Jason in de Argo op zoek ging naar het 
guldenvlies. b) Iemand die betrokken is (was) bij een gevaarlijke, geslaagde zoektocht. c) Een avonturier. 
Acca. (m - v) 1) Korte vorm van Agatha. "Die goed is.". 2) Germaans. “Zwaard.”. // Vleivorm van namen met 
zwaard.// ‘ag’ = (snijdend) zwaard.  
Acco. (m) Germaans. Vleivorm van namen met zwaard. // ‘agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 
Ace. (v) Engels. “Uitblinker. – Beste.”. // ‘ace’ = één (op dobbelsteen), Figuurlijk: uitstekend, (oorlogs-)vlieger; 
uitblinker. 
Acelin. (m) Variant van Azel. "Terughoudende. - Gereserveerde.". 
Achab. (m) Hebreeuws. (Arabisch) "Broeder van.". = ("Gelijk aan") "Broer van de vader, - oom of overdrachtelijk: 
"Broer van zijn vader, precies zijn vader.".  
Achaeus. (m) Variant van Aggaeus (Aggeüs). “Feesteling.”. 
Achaicus. (m) 1) Gelatiniseerd Grieks. "Iemand uit Achaea.". // Achaea is in de oudheid de naam van twee Griekse 
landschappen; het ene lag in Zuidoost Thessalië (Achaia Phthiotis); het andere aan de Noordkust van de 
Peloponnesos. 2) Vorm van Achaz. "Hij (Jahweh) houdt vast.". 3) Figuurlijk wordt deze naam geduid als: “Trouwe 
gezel.”. 
Achala. (v) Indiaas. “Standvastig.”. 
Achan. (m) Hebreeuws. "Moeilijkheid.". // 'achar' = moeilijkheid. 
Acharius. (m) Latijn. Grieks. “Van de Romeinse provincie Achaia (Achaea).”. // Latijn. ‘Achaïcus’ = van de 
Romeinse provincie Achaia. 
Achas. (m) Vorm van Achaz. "Hij (Jahweh) houdt vast.". 
Achates. Achatus. (m) Grieks. Hebreeuws. Varianten van Achaicus. 
Achatia. Achatie. (v) Grieks. Hebreeuws. Varianten van Achaicus. 
Achatius. Achatiuz. (m) Grieks. Hebreeuws. Varianten van Achaicus. 
Achaz. (m) Hebreeuws. "Hij (Jahweh) houdt vast.". 
Achazja. (m) Hebreeuws. "De Heer heeft (beschermend) gegrepen.". 
Achi. (m) Hebreeuws. “Mijn broeder.”. 
Achia. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Mijn broeder is de heer.". – “Broeder van YHWH.”. 
Achiaäs. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Broeder is toornig.". 
Achiel. (m) Vlaamse vorm van Achilleus. "Slangenzoon. – Dapperste.". 
Achien. Achiena. (v) Vormen van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Achieng. (v) Afrikaans. Vorm van Ochieng. "Geboren toen de zon scheen.". 
Achiles. (m) Vorm van Achilleus. "Slangenzoon. – Dapperste.". 
Achill. Achille. Achilleas. Achilles. (m) Vormen van Achilleus. "Slangenzoon. – Dapperste.". 
Achilleus. // Achilles. Achille. Achillus. (m) Grieks. "Slangenzoon. – Dapperste.". // Over de juiste duiding van 
Achilleus bestaat geen eenduidigheid. // Volgens bepaalde mythologieën veranderde Achilleus moeder, 'Thetis' 
regelmatig in een slang. // De naam Achilleus wordt ook wel verklaard van de rivier de Acheloüs. 

Achilleus is zonder meer een van de bekendste helden van het Oude Griekenland, het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij in veel verhalen uit zijn tijd een hoofdrol speelt. Onlosmakelijk hieraan verbonden 
is het feit dat deze verhalen elkaar kunnen tegenspreken en hiermee tegengestelde informatie over 
Achilleus geven. In Homerus 'Ileas' is Achilleus een zoon van Peleus en een afstammeling van de 
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oppergod Zeus. Achilleus moeder was de zeenimf Thetis. In zijn jeugd werd Achilleus voor de keuze 
gesteld tussen een lang en roemloos leven, of een kort leven waarna eeuwige roem hem ten deel zou 
vallen. Achilleus koos voor het laatste. Phoenix was zijn vriend en leraar in de welsprekendheid en 
krijgskunde. De centaur (soort paardmens) Chiron was zijn leermeester in de geneeskunde en de 
muziek. Als dapperste Griekse held nam hij met zijn Myrmidonen (een volk uit het zuiden van Tessalië), 
deel aan de strijd tegen Troje. Tijdens het beleg van Troje werd hij beledigd door Agamemnon die hem 
het bezit van de slavin Briseis betwistte. Uit wrok hierover trok Achilleus zich tot na de dood van zijn 
vriend Patroclus terug uit de strijd. Hierna wilde hij zich wreken op Hector, Patroclus tegenstander. In 
een door de god Hephaestus gesmede wapenuitrusting nam Achilleus de strijd weer op en doodde 
Hector. Het doodde lichaam van Hector sleurde hij achter zijn strijdwagen rond de muren van Troje.  
Een andere sage vertelt dat Achilleus moeder Thetis hem zalfde met ambrozijn (godenspijs) waardoor 
hij onkwetsbaar werd. Volgens een andere sage dompelde zijn moeder hem, terwijl ze hem aan de 
hielen vasthield in de Styx. (Rivier in de onderwereld.) Doordat de hielen niet in de Styx waren 
ondergedompeld bleven deze kwetsbaar, de zogenoemde Achilleshiel, hieraan werd hij uiteindelijk 
dodelijk gewond. 
Op zeer veel plaatsen in de klassieke oudheid werd Achilleus als god vereerd. Hij werd onder andere 
vereerd als god van de zeevaart en de handel.        

Achim. (m) Achima. (v) 1) Duitse korte vorm van Joachim. "God vervullen.". of "God richtte op.". 2) Hebreeuws. 
"Hij zal vestigen.". - "Hij zal grondvesten.". 3) Korte vorm van Achilleus. "Slangenzoon. – Dapperste.". 
Achimaäs. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Mijn vader is toornig.". (Onzekere verklaring.) // Vergelijk met Achiaäs. 
Achimelek. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Mijn broeder is koning.". 
Achintya. (m) India. Hindoestaans. “Heer Shiva.”. – “Onbevattelijke. – Die het verstand te boven gaat.”. 
Achior. (m) Hebreeuws. “Broeder van licht.”. 
Achitofel. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Broeder van dwaasheid.".  
Achje. (v) 1) Fries. Vleivorm van namen met zwaard. // ‘agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 2) Variant van Aagje 
(Agatha). "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Achmed. (m) Arabisch. "Veel geprezen. - Prijzenswaardige.". // Variant is Ahmed. // Kijk ook bij Ahmad.  
Achraf. (m) Arabisch. “Edelste. – Meest nobele. – Meest onderscheiden.”. 
Achsa. Achsah. (v) Hebreeuws. “Enkel.”. 
Achse. Achtsje. Achske. (v) Vleivormen van Agatha. "Die goed is.". 
Achyuta. (m) India. Hindoestaans. “Onvernietigbaar.”. // Een titel van de god Vishnu. // Kijk ook bij Avinash. 
Acim. (m) Acima. (v) Varianten van Achim. a) "God vervullen.". of "God richtte op.". b) "Hij zal vestigen.". - "Hij 
zal grondvesten.". c) "Slangenzoon. – Dapperste.". 
Ackelien. Ackelyn. // Akkelien. (v) Dubbelnaam van Akke en Lien. // Lien. a) Verkleinvorm van onder andere 
Angelina "Engeltje,". Carolina; “Kereltje.”. Paulina “Bescheiden. – Klein. – Nederig.”. b) Arabisch: "Teder. - 
Zacht.". 
Acronius. (m) Acronia. (v) Grieks. “Tijdloze.”. // ‘a’ = niet, ontkenning. ‘chronos’ = tijd. 
Ad. (m) Adje. (m - v) 1) Korte vormen van (H)Adrianus. "Akkerman. - Landbouwer.". 2) Ad wordt ook geduid als 
korte vorm van een naam die met ‘Ad’ begint. 
Ada. (v) 1) Hebreeuws. "Schoonheid.". // 'adoh' = zich sieren; tooien; versiersel; schoonheid. 2) Variant van 
Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 3) Vorm van namen die met ‘ad(a)’ = adel beginnen. 
Adab. (v) Arabisch. “Hoop. - Verwachting.”. 
Adaeze. (v) Zuidoost Nigeria. Taal: Igbo. "Koningsdochter.". // Igbo is een taal die gesproken wordt in Zuidoost 
Nigeria door ongeveer acht miljoen mensen. 
Adad. (m) In Mesopotamië gebruikte vorm van Hadad. “Storm.”. 
Adagonda. (v) Variant van Adelgonda. “Edele strijdster.”. 
Adah. (v) Hebreeuws. "Sieraad. – Schoonheid.". // Vergelijk met Ada. 
Adair. (m) Keltisch. Engels. 1) “Eikenboom. – Vesting.”. 2) Variant van Edgar. “Beschermer van het erfgoed.”. 
Adaja. (m) Hebreeuws. “Door de heer versierd.”. 2) India. “Schoonheid.”. 
Adal. (m) Adala. (v) 1) Germaans. “Edele.”. // ‘ adal, athal’ = edel. 2) Korte vormen van namen die beginnen met 
‘Adal’. 
Adalar. (m) Germaans. Duits. “Edele adelaar.”. // ‘adal’ = edel. ‘arin’ = arend, adelaar. 
Adalard. Adalardus. (m) Adalarda. (v) Vormen van Adelhard. "Edele sterke. – Sterk door adel.". 
Adalbero. (m) Germaans. “Edele beer.”. // ‘adal’ = edel, nobel. ‘ber - bero’ = beer. 
Adalbert. Adalberth. (m) Adalberta. Adalbertha. (v) Varianten van Adelbert(h). "Door adel schitterend.”. // 'adel' 
= adel. 'berth' = glanzend; schitterend; stralend. 
Adalberto. (m) Spaans. Italiaans. Vorm van Adalbert(h). "Door adel schitterend.". 
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Adalbrecht. (m) Adalbrechtje. (v) Duitse vorm van Adelbert. "Door adel schitterend.". // 'adel' = adel. 'berth' = 
glanzend; schitterend; stralend.  
Adaleida. (v) Vorm van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adalet. (v) Turks. “Gerechtigheid.”. 
Adalfons. (m) Adalfonsa. (v) Germaans. Varianten van Alfons. "Bereid tot de strijd.". – “Edel en bereidwillig.”. // 
‘adal’ = edel. ‘fons’ = strevend naar, bereid tot, ijverig, vrijwillig. 
Adalfonso. (m) Spaanse vorm van Alfons. "Bereid tot de strijd.". – “Edel en bereidwillig.”. 
Adalfuns. (m - v) Adalfunsa. (m - v) Duitse vormen van Alfons. "Bereid tot (de strijd).". – “Edel en bereid.”. 
Adalgar. (m) Germaans. “Edele met de speer.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘ger, gar’ = speer, lans, strijder.  
Adalgarus. (m) Latinisering van Adalgar. “Edele met de speer.”. 
Adalgisil. Adalgisila. (v) Keltisch. Germaans. “Edele met de speer.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘gisil’ = speer, (ook 
strijder).  
Adalhard. (m) Germaans. Duits. “Edele sterke.”. // ‘athal’ = edel. ‘hard’ = krachtig, sterk, duurzaam. 
Adalheid. (v) Variant van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adalia. Adalie. (v) 1) Spaans. Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 2) Hebreeuws. 
"Eerlijk. – Rechtvaardig.”. Figuurlijk: “Yahweh is rechtvaardig.". 
Adalina. (v) Variant van Adelien. "Edele. - Van edele afkomst." 
Adalmar. Adelmar. (m) Germaans. "Door adel beroemd.". // ‘adal’ = edel. ‘mar’ = roem. 
Adalmoed. // Adelmoed. (m) Germaans. "Dappere edele.". // ‘adal’ = edel. ‘moed’ = dapperheid, 
onverschrokkenheid. 
Adalmund. Almund. // Adelmund. Adelmundus. // (m) Adalmunda. Adelmunde. Almunda. Almunde. (v) 
Tweestammige Germaanse naam. Logische betekenis is: "Edele beschermer.". // 'adel = adel of edel. 'mund of 
munt' = bescherming, beschermer. 
Adam. (m) Adama. (m - v) Hebreeuws. "Aarde. - Mens.". - "Man.". – “Vader van alle mensen.". - "Eerste van zijn 
broeders, glorie van zijn volk.". // Volgens het scheppingsverhaal (uit Genesis) is Adam de naam van de eerste 
mens. // 'adamah' = roodbruine aarde waaruit volgens de Bijbel, Adam werd gevormd. // De Hindoestaanse 
tegenhanger van Adam is Manu. // ‘adama’ = aarde. 
// Adam wordt ook wel in verband gebracht met het Hebreeuwse ‘adôm’ = rood verven, rood zijn. “Rode.”. 
Adamieta. Adamina. (v) Vormen van Adam. "Mens.". - "Vrouw.". - "Moeder van alle mensen.". - "Eerste van haar 
zusters, glorie van haar volk.". 
Adamir. (m) Slavisch. “Stralende Adam.”. // ‘mir’ = prachtig, schitterend, ook vrede. 
Adamnanus. (m) Latinisering van Adam. 
Adamo. (m) Italiaans. Spaans. Vorm van Adam. "Mens.". - "Man.". - "Vader van alle mensen.". - "Eerste van zijn 
broeders, glorie van zijn volk.". 
Adamus. (m) Latinisering van Adam. 
Adan. (m) Adana. (v) Vormen van Adam. "Mens.". - "Man.". - "Vader van alle mensen.". - "Eerste van zijn 
broeders, glorie van zijn volk.". – “(tuin van) Eden.”. 
Adanna. Adanne. (v) Zuidoost Nigeria. Taal: Igbo. "Vaders dochter.". 
Adannayya. (v) Zuidoost Nigeria. Taal: Igbo. "Haar vaders dochter.". 
Adar. (m) Hebreeuws. “Nobel. – Edel.”. 
Adara. (v) Arabisch. Variant van Adra. “Maagd.”. 
Adauctus. (m) Adaucta. (v) Latijn. 1) “Wasdom. – Rijkdom. 2) “Toegevoegde.”. // ‘adauctus’ = wasdom. ‘ad’ = 
richting, beweging naar iets toe, (toevoeging) bij. 
Adda. (v) Variant van Ada. 
Adde. (m) Variant van Adda (Ada). 
Addick. (m) Fries. Variant van Addik. 
Addie. // Addy. (v) 1) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 2) Vormen van Ad. a) 
Korte vorm van Adrianus. "Akkerman. - Landbouwer.". b) Ad wordt soms ook gebruikt als korte vorm van een 
naam die met ‘Ad’ begint. 
Addik. (m) Fries. Vleivorm van Ade. a) "Edele.". b) Korte vorm van namen met adel, zoals: Adelbert en Adelhard. 
c) "Vader.". 
Addison. (m) Engels. 1) “Zoon van Addy.”. 2) “Zoon van Adam.”. 
Addo. (m) 1) Variant van Addik. 2) Korte vorm van Adolf. "Edele wolf.". 
Addoe. // Haddoe. (m) Door de Amorieten gebruikte vorm van Hadad. “Storm.”. 
Addolorata. Addolorate. (v) Italiaanse vormen van Dolores. 
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Addy. // Addie. (v) 1) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 2) Vormen van Ad. a) 
Korte vorm van Adrianus. "Akkerman. - Landbouwer.". b) Ad wordt soms ook gebruikt als korte vorm van een 
naam die met ‘Ad’ begint. 
Ade. (m) Germaans. 1) "Edele.". // 'adel' = edel. 2) Korte vorm van namen met adel, zoals: Adelbert(h) en 
Adelhard. 3) Germaans. "Vader.". // 'atha' = vader.  
Adear. Adeer. (m) Vormen van Adir. “Majestueus. – Nobel.”. 
Adebowale.(m - v) Zuidoost Nigeria. Taal: Igbo. "Mijn kroon (bekroning) is thuis gekomen.". 
Adegoke. (m) Nigeria. Taal: Yoruba. "De kroon is geweldig.". 
Adeir. (m) Vorm van Adir. “Majestueus. – Nobel.”. 
Adel. (m) Adelken. (m - v) Adelia. Adelke. (v) 1) Germaans. “Edele.”. // Korte vorm van namen met ‘adel’. // 
‘adel’ = adel; edel. 2) Arabisch. Vorm van Adil. "Rechtvaardige.". 
Adèla. // Adèle. (v) 1) Frans. "Edele.". // Van het Germaanse 'adel' = adel; edel. 2) Arabisch. ”Rechtvaardig. – 
Welverdiend.”. 
Adela. // Adly. (v) Engelse vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adelaar. Adelaart. (m) Adelaarke. Adelaartje. (v) Germaans. Fries. “Adelaar.”. – “Edele.”. // 'adel' = adel; edel. 
Adelaert. (m) Variant van Adelaar. 
Adelaida. Adélaïde. // Adeleida. (v) Franse vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adelain. (m) Adelaine. (v) Frans. "Edele. - Van edele afkomst.". // Vergelijk met Adelien. 
Adelar. Adelard. (m) Frans. Varianten van Adelaar. // Vergelijk met Aquiles. "Adelaar. - Arend.". 
Adelardus. (m) Latinisering van Adelard. 
Adelarius. (m) Latinisering van Adelard. 
Adelbald. Adelbaldus. (m) Adelbalda. (v) Germaans. “Dappere edele.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘bald - bold’ = koen, 
dapper, flink, stoutmoedig. 
Adelberg. (m) Adelberga. (v) Germaans. Varianten van Adelburg. "Adellijke beschermer.". 
Adelbert. Adelberth. (m) Adelbert(h)a. (v) Germaans. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". // 'adel of athal' = edel. 'berth' = schitterend. 
Adelbertus. (m) Latinisering van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Adelbold. Adelboldus. (m) Adelbolda. (v) Germaans. "Edele dappere.". // ‘adel’ = adel, edel. ‘bold’ = koen, 
dapper, stoutmoedig. 
Adelboud. Adelboudus. (m) Adelbouda. (v) Germaans. "Edele dappere.". // ‘adel’ = adel, edel. ‘boud’ = koen, 
dapper, stoutmoedig. 
Adelbrand. Adelbrandt. Adelbrandus. (m) Adelbranda. (v) Germaans. "Edel zwaard. - Edele zwaardvechter.". // 
‘adel’ = adel, edel. ‘brand’ = (vlammend) zwaard  
Adelbrecht. (m) Germaans. Vorm van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 
Adelburg. (m) Adelburga. (v) Germaans. "Adellijke beschermer.". – “Beschermer van het edele.”. // ‘adel’ = adel, 
edel. ‘burg’ = burg, bescherming. // Vergelijk met Ethelburga.  
Adèle. // Adèla. (v) Frans. "Edele. – Van edele afkomst.". // Germaans: 'adel' = adel, edel.  
Adeleida. // Adelaïda. (v) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adelene. (v) Duitse vorm van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adelet. (v) Turks. Variant van Adalet. “Gerechtigheid.”. 
Adelfonsus. (m) Variant van Adalfons. “Edel en bereidwillig.”. 
Adelfred. (m) Adelfreda. Adelfrede. (v) Germaans. "Edele vrede.". // ‘adel’ = adel, edel. ‘frithu of fridu’ = vrede. 
Adelfridus. (m) Latinisering van Adelfried. 
Adelfried. (m) Adelfrieda. Adelfriede. Adelfrida. (v) Germaans. "Edele vrede.". // ‘adel’ = adel, edel. ‘frithu of 
fridu’ = vrede. 
Adelgard. Adelgar. (m) Adelgarda. Adelgarde. (v) Oud Duits. Germaans. "Edele beschermer. – Prachtige (Edele) 
tuin.".  // 'adel' = adel; edel. 'gard' = omheinde ruimte, kraal, tuin. 
Adelger. Adelgerd. (m) Adelgerda. (v) Germaans. "Edele met een speer.".  // 'adel' = adel; edel. 'gêr' = speer, 
lans. 
Adelgisis. Adelgisus. (m) Adelgisa. Adelgisil. (v) 1) Keltisch. Germaans. “Edele met de speer.”. // ‘adel’ = adel, 
edel. ‘gar of ger’ = speer, (ook strijder). 2) Keltisch. Germaans. “Edele borg.”. // ‘gisil’ = gijzelaar, onderpand. 
Adelgonda. Adelgonde. (v) Germaans. “Edele strijdster.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘gund of gond’ = strijd. 
Adelgunde. (v) Duits. Variant van Adelgonda. “Edele strijdster.”. 
Adelgundis. (m) Latinisering van Adelgonda. “Edele strijder.”. 
Adelhard. Adelhardus. Adelhart. (m) Adelharda. Adelharde. (v) Germaans. "Edele sterke. – Sterk door adel.". // 
'adel' = edel. 'hard' = hard, sterk, krachtig, dapper. 
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Adelheid. Adelheide. Adelheit. (v) Germaans. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". // 'adel' = adel, edel. 
'heid' = soort; geslacht. 
Adelheidis. (v) Verfraaiing van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Adelhelm. Adelhelmus. (m) Adelhelma. (v) Duits. Germaans. "Edele beschermer.". // 'adel' = adel, edel. ‘helm’ 
= helm, bedekker, beschermer. 
Adelhild. (m - v) Adelhilda. Adelhilde. (v) Duits. Germaans. "Edele strijder.". // 'adel' = adel, edel. ‘hild’ = strijd, 
strijder, oorlog, held.   
Adelhold. (m) Adelholda. Adelholde. (v) Duits. Germaans. "Edele strijder.". // 'adel' = adel, edel. ‘hold’ = macht, 
heerser, strijder. 
Adelia. (v) Variant van Adèla. "Edele.". 
Adelicia. (v) Oudengels. Duits. Germaans. "Edele. – Waardige. - Van een edel soort.". // 'adel' = adel, edel. 
Adelien. Adelin. Adelina. Adeline. (v) 1) Germaans. "Edele. - Van edele afkomst.". // 'athal' = edel. 2) Verfraaiing 
van Ada. a) "Schoonheid.". b) "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". c) Vorm van namen die met ‘ada’ 
beginnen. 
Adelies. (v) Germaans. Dubbelnaam van namen met ‘Edel’ en Lies. // Lies. Korte vorm van Elisabeth. "Ik zweer 
bij God.". - "God is mijn eed.". 
Adelin. (v) Germaans. "Edele. - Van edele afkomst.". // 'adel, athal' = edel. 
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.". 
Adelina. Adelien. Adeline. (v) Germaans. Arabisch. "Edele. - Van edele afkomst.". // 'adel, athal' = edel. // 
Arabisch. 'adala' = eerlijk, rechtvaardig handelen. 2) Verfraaiing van Ada. a) "Schoonheid.". b) "Van edele 
afkomst.". - "Van een edel soort.". c) Vorm van namen die met ‘ada’ beginnen. // Kijk ook bij Alina. 
Adelinus. (m) Latinisering van Adelina. 
Adelle. (v) Vorm van Adèla. "Edele.". 
Adelma. (v) Germaans. "Edele.". // Verfraaiing van het Germaanse adel. // 'adel' = adel, edel. 
Adelmar. Adelmarus. Almar. // Eelmer. Elmar. (m) Tweestammige Germaanse naam. "Door adel beroemd.". – 
“Beroemde edele.”. // 'adel' = adel, edel.  'mar'= beroemd; vermaard. 
Adelmarus. (m) Gelatiniseerde vorm van Adelmar. "Beroemd door adel. - Beroemde edele.". 
Adelmoed. // Aalmoed. Aelmoed. Elemoet. (v) Tweestammige Germaanse naam. "Edele geest.". - "Goed 
gemoed.". - "Dappere edele.". // 'adel' = adel of edel. 'moed (moths)' = sterk - (ge)-moed, dapperheid, begeren - 
toorn. 
Adelmund. Adelmundus. // Adalmund. Almund. (m) Adalmunda. Adelmunde. Almunda. Almunde. (v) 
Tweestammige Germaanse naam. Logische betekenis is: "Edele beschermer.". // 'adel = adel of edel. 'mund of 
munt' = bescherming, beschermer. 
Adelphius. (m) Grieks. “Broer.”. 
Adelphos. (m) Grieks. “Broer.”. 
Adelrad. (m) Duits. Germaans. "Edele raadgever.”. // ‘athal’ = edel, adel, vaderlijk erfdeel. ‘rad’ = raad, raadgever, 
wijze. 
Adelramus. (m) Germaans. "Edele raaf.”. // ‘athal’ = edel, adel, vaderlijk erfdeel. ‘hram’ = raaf. 
Adelrik. (m) Adelrika. Adelrikje. (v) Germaans. "Rijk aan adel.". – “Machtige edele.”. “Edel en rijk.”. // 'adel' = 
adel. ric' = rijk; machtig. 
Adelstan. (v) Duits. Germaans. “Edele. - Voorname.”. – “Edelsteen.”. // ‘adel’ = adel, edel. 
Adeltraud. (v) Variant van Adeltrud. “Edele kracht.”. 
Adeltrud. Adeltrude. (v) Duits. Germaans. “Edele kracht.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘thrudh’ = kracht. 
Adeltrudis. (v) Duits. Germaans. Verfraaiing van Adeltrud. “Edele kracht.”. 
Adelwald. Adelwaldus. Adelwalt. (m) Germaans. "Edele heerser.". // 'athal' = edel. 'wald' = macht; heersen. 
Adelwijn. (m) Adelwijna. Adelwijntje. Adelwina. (v) Germaans. 1) "Edele vriend.". // 'adel' = adel; edel. 'win(e)' 
= vriend. 2) “Elf. – Bovenaards wezen.”. // ‘alb of alf’ = bovenaards wezen; elf. // Kijk ook bij Alwin. 
Adelwines. Adelwinus. (m) Gelatiniseerde vormen van Adelwijn. a) "Edele vriend.". b) “Elf. – Bovenaards 
wezen.”. 
Adelwolf. (m) Germaans. "Edele wolf.". // 'athal' = edel, adel, vaderlijk erfdeel. ‘wulf’ = wolf. 
Adem. (m) Turks. “Aarde. – Man.”. // Variant van Adam. 
Ademar. (m) Ademara. (v) Fries. Duits. “Edel en beroemd.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘mar’ = roem, beroemd. 
Ademina. (v) Vorm van Adam. 
Aden. (m) Vorm van Aidan (Aodh). “Vuur.”. 
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Adenet. (m) Grieks. Frans. Adenet is een verkleinvorm van Adam. // In de Griekse mythologie is Adenet de koning 
van de minnezangers. 
Adeodatus. (m) Adeodata. (v) Latijn. "Door God gegeven.". // Voor meer namen met een vergelijkbare duiding, 
kijk Theodorus. 
Adeona. (v) Latijn. “(Godin van de) Aangekomene.”. // Adeona is de Romeinse godin van de in Rome 
aangekomenen. // ‘adeo’ = toegaan, naderen. // Abeona is de godin van de vertrekkenden. 
Adeonatus. Deodat. Dieudonne. (m) Latijn. "Door God gegeven. - Godsgeschenk.". // Voor meer namen met een 
vergelijkbare duiding, kijk Theodorus. 
Aderic. (m) Aderica. (v) Vormen van Adelrik. "Rijk aan adel.". 
Adericus. Aderikus. (m) Latiniseringen van Aderic. "Rijk aan adel.". 
Aderik. (m) Aderika. (v) Vormen van Adelrik. "Rijk aan adel.". 
Aderitus. (m) Variant van Adericus. "Rijk aan adel.". 
Adertsje. Aderske. (v) Verkleinvormen van Adelrik. "Rijk aan adel.". 
Adetokunbo. (m) Nigeria. Taal: Yoruba. "De kroon komt van overzee.". 
Adewij. (v) Vorm van Hadewich. "Dubbele strijd.". - "Strijdster in de strijd.". 
Adger. (m) Fries. “Vaardig met de speer. – de Goede met de speer.”. // ‘ath’ = goed. ‘ger’ = speer of lans. 
Adgerus. (m) Latinisering van Adger. “Vaardig met de speer. – de Goede met de speer.”. 
Adgil. Adgillis. (m) Germaans. “Vrolijke edele.”. // ‘athal’ = edel. ‘gil’ = vrolijk, dartel, wulps, levendig. // Meer 
namen met duidingen ‘vrolijk, blij’ vindt u onder Joyce. 
Adham. (m) Arabisch. “Zwart. - Donker.”. 
Adhamh. (m) Iers. Vorm van Adam. "Mens.". - "Man.". - "Vader van alle mensen.". - "Eerste van zijn broeders, 
glorie van zijn volk.". 
Adhiambo. (v) Vorm van Odhiambo. "s Avonds geboren.". 
Adi. (m - v) 1) Hebreeuws. Latijn. “Ornament. – Juweel.”. // ‘adi’ = ornament, juweel, sieraad. 2) Variant van 
Adam. "Mens.". - "Man.". - "Vader van alle mensen.". - "Eerste van zijn broeders, glorie van zijn volk.". 3) 
Arabisch. “Aanvaller.”. 
Adi. (v - m) 1) Variant van Ada. a) "Schoonheid.". b) "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". c) Vorm van 
namen die met ‘ada’ beginnen. 2) Sanskriet. “Eerst geborene. – Begin.”. 3) Korte vorm van Adilia. "Rechtvaardige. 
- Eerlijke. – Nobele.". 
Adia. (v) 1) Germaans. “Edel. – Nobel.”. // ‘adel’ = adel, edel. 2) Swahili. “Geschenk.”. 
Adib. (m) Adiba. (v) Arabisch. “Beschaafd. - Beleefd. – Ontwikkeld. – Geletterd.”. 
Adie. (m – v) Variant van Adi. 
Adiël. (v) Hebreeuws. “God is mijn juweel.”. // ‘adi’ = ornament, juweel, sieraad. ‘El = God. 
Adier. (m) Vorm van Adir. “Majestueus. – Nobel.”. 
Adil. (m) Adila. (v) Arabisch. "Rechtvaardige. - Eerlijke.". // 'adala' = eerlijk, - rechtvaardig handelen. 
Adil-Bakit. (m) Arabisch. Dubbelnaam van Adil en Bahidj. "Opgewekte eerlijke."  - "Vrolijke - levendige 
rechtvaardige.". // Voor meer namen met de duiding ‘vrolijk – blij’ kijk bij Joyce. 
Adile. (v) Turks. “Eerlijk. – Edele.”. 
Adilia. // Adylia. (v) Arabisch. Germaans. "Rechtvaardige. - Eerlijke. – Nobele.". // Arabisch. 'adala' = eerlijk, 
rechtvaardig handelen. // Germaans. ‘adel’ = adel, edel. 
Adiliarius. (m) Verfraaiing en Latinisering van Adilia. "Rechtvaardige. - Eerlijke. – Nobele.". 
Adilie. Adilina. Adiline. (v) Variant van Adile. "Rechtvaardige. - Eerlijke. – Nobele.". 
Adin. (m) Adina. (m - v) Hebreeuws. "Prachtig. - Slanke. - Ranke.". – “Vriendelijkheid.”. 
Adinda. (v) Zuid Afrikaans. "Oudste dochter. - Liefste. - Meisje. - Zusje.". 
Adine. (v) Germaans. “Edele. – Nobele.”. // Vorm van Germaanse namen met ‘adal’ = edel. 
Adinetta. (v) Vorm van Adin. "Prachtig. - Slanke. - Ranke.". – “Vriendelijkheid.”. 
Adino. (m) Hebreeuws. "Versiersel. - Versiering.". 
Adique. (v) Verfraaiing van Ada. a) "Schoonheid.". b) Variant van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel 
soort.". c) Vorm van namen die met ‘ada’ beginnen. 
Adir. (m) Hebreeuws. “Majestueus. – Nobel.”. 
Adisa. (m) Nigeria. Taal: Yoruba. "Hij die duidelijk (helder) is.". 
Adita. (v) Sanskriet. “Behorend bij Aditi.”. // Aditi is de Zon. // Aditi is de vrouwelijke vorm Aditya. 
Aditi. (v) Sanskriet. Indisch. “Vrij. - Grenzeloos.”. // Aditi is een moeder van de goden. 
Aditya. (m) Indisch. Sanskriet. Hindoestaans. "Zon. – Heer van de zon.". // Aditya is de naam van zeven 
Hindoegoden die kinderen zijn van Aditi. 
Adiv. (m) Adiva. (v) 1) Hebreeuws. "Hij die leeft.". // Naam wordt onder andere gebruikt door Algerijnse Berbers. 
2) Arabisch. “Prettig. – Teder. – Zacht.”. 
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Adje. (m – v) Verkleinvorm van Ad. (Adriaan). "Akkerman. - Landbouwer.". // Ad wordt ook gebruikt als korte 
vorm van een naam die met ‘Ad’ begint. 
Adlai. (m) Korte vorm van Adalia. "Eerlijk. – Rechtvaardig.”. Figuurlijk: “Yahweh is rechtvaardig.". 
Adli. (m) Arabisch. Korte vorm van Adlai. “Eerlijk. – Rechtvaardig.”. – Yahweh is rechtvaardig.”.   
Adly. // Adela. (v) Engelse vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Admon. (m) Hebreeuws. “Aarde.”. // Admon is van dezelfde stam als Adam. // Admon is ook de naam van een 
rode pioenroos. 
Adnan. (m) 1) Mogelijk is Adnan een 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.”. – 
“Iemand die zich een nieuwe woonplaats verwerft.”. 
Ado. (m) Gronings. “Adel.”. // Korte vorm van namen met adel. // ‘adel’ = adel, edel. 
Adoin. (m) Adoine. (v) Franse varianten van Edwin. “Vriend van het erfgoed.”. 
Adolar. (m) Variant van Adelaar. 
Adolarius. (m) Latinisering van Adolar. “Adelaar.”. 
Adolf. Adolfo. // Adolph. (m) Adolphe. (m – v) Adolfa. Adolfina. Adolfine. Adolphina. Adolphine. Adolphe. (v) 
Germaans. "Edele wolf.". // 'adel' = edel. 'wulf' = wolf. 

De wolf is een dier dat altijd sterk tot de menselijke verbeelding heeft gesproken. Wolvengedrag is zeker 
niet eenduidig, vooral in tijden van schaarste (wintertijd) vertonen wolven een sociaal gedrag. Samen 
zijn ze sterk en in staat om op grotere dieren te jagen. De wolf staat voor doorzettingsvermogen en 
volharding. De wolf is een dappere strijder dan wel een helper in de strijd. 

Adolfus. Adolphus. (m) Latinisering van Adolf. "Edele wolf.". 
Adolphe. Adolph. (m) Franse vormen van Adolf. "Edele wolf.". 
Adonatus. (m) Adonata. (v) Varianten van Donatus. "(Door God) Geschonken.". // Voor namen met vergelijkbare 
duiding, kijk onder Theodorus. 
Adonia. // Adonijah. (m) Hebreeuws. "Mijn Heer is Jahweh (is Meester).".  

Een zoon van David en Chaggith heette Adonia (3 Samuël 3:4.) Adonia probeerde nog tijdens Davids 
leven op de troon te komen. (1 Koningen 1.) Adonia werd in opdracht van Salomon ter dood gebracht. 
(1 Koningen 2:13-25.) // 'Adonai' = mijn Heer. 

Adonias. Adonius. (m) Varianten van Adonia. "Mijn Heer is Jahweh.". 
Adonijah. // Adonia. (m) Hebreeuws. "Mijn Heer is Jahweh.". // Kijk bij Adinia. 
Adoniram. (m) Hebreeuws. “Mijn heer is verheven.”. // ‘adon – adonai’ = mijn Heer. ‘hiram of chiram’ = broeder 
is verheven. 
Adonis. (m) Semitisch. Grieks. “Opgetooide. – Schone jongeling. - Heer.”. 
Adora. (v) Spaanse vorm van Adoree. "Aanbedene.". 
Adorée. (v) Latijn. "Aanbedene.". // 'adorabilis' = aanbiddelijk. ‘adoratio’ = aanbidding. 
Adra. (m - v) Sanskriet. “Steen. – Hard.”. 
Adra. (v) Arabisch. “Maagd.”.  
Adramus. (m) Vorm van Adelramus. "Edele raaf.”. 
Adrastos. Adrastus. (m) Adrastea. (v) Grieks. “Niet vluchterig. – Moedig.”. 
Adri. (m) Sanskriet. “Steen. – Rots.”. 
Adri. (m - v) Vorm van Adriaan. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.". 
Adria. Adriana. (v) Vormen van Adriaan. a) "Akkervrouw. - Landbouwster.". b) "Inwoonster van Adria.". 
Adriaan. (m) Adriaantje. Adriaantsje. (v) Vormen van Adrianus. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) "Inwoner van 
Adria.". 
Adriaen. (m) Adriaena. Adriaene. Adriaentje. (v) Vormen van Adriaan. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) 
"Inwoner van Adria.". 
Adrian. Adriano. Adrianes. Adrianus. (m) Adriana. Adriane. Adriantje. (v) Vormen van Adriaan. a) "Akkerman. - 
Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.". 
Adrianna. Adrianne. (v) 1) Vorm van Adri. Adriana. "Akkervrouw. - Landbouwster.". 2) Dubbelnaam van Adri. 
Adriana. "Akkervrouw. - Landbouwster.", en Anne (Johannes). “God is genadig.”. 
Adriano. (m) Spaans. Vorm van Adriaan. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.". 
Adrianus. (m) Variant van Adriaan. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.". 
Adrie. Adrien. (m - v) Adrieana. Adrieanne. (v) Vormen van Adrianus. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) "Inwoner 
van Adria.". 
Adriel. (m) Hebreeuws. “Gods majesteit. - Lid van de volgelingen van God.”. 
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Adriella. Adrielle. (v) 1) Verfraaiing van Adrie. a) "Akkervrouw. - Landbouwster.". b) "Inwoonster van Adria.". 2) 
Vrouwelijke vorm van Adriel. “Gods majesteit. - Lid van de volgelingen van God.”. 
Adriën. (m) Adriënna. Adriënne. (v) Vormen van (H)Adrianus. a) “Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.". 
Adrietta. Adriette. (v) Vormen van Adrianus. a) "Akkervrouw. - Landbouwster.". b) "Inwoonster van Adria.". 
Adrinna. Adrinne. (v) Vormen van Adrianus. a) "Akkervrouw. - Landbouwster.". b) "Inwoonster van Adria.". 
Adrisina. (v) Verfraaiing van Adrie. 
Adry. (m) Variant van Adrie (Adriaan). 
Adsert. Adser. (m) Adserta. Adsertje. (v) Varianten van Adzer(t) (Eckhard). "Dappere met het zwaard.”. – “Zo 
sterk als een snijdend zwaard.". 
Adsje. Adske. (v) Fries. Vleivormen van Ade. a) "Edele.". b) Korte vorm van namen met adel, zoals: Adelbert(h) 
en Adelhard. c) "Vader.". 
Adwin. (m) Adwina. Adwine. (v) 1) Germaans. "Edele vriend. - Edele vriendin.". // 'athal' = edel. 'win of wine' = 
vriend. 2) Varianten van Edwin. “Vriend van het erfgoed.”. 
Adwoa. (v) Variant van Adwoa. "Op maandag geboren.". 
Adwoa. (v) Ghana. Taal: Akan. "Op maandag geboren.". 
Ady. (v) Vorm van Adriaan. a) "Akkervrouw. - Landbouwster.". b) "Inwoonster van Adria.". 
Adya. (v) 1) Russische vorm van Adriaan. “Akkerman. - Landbouwer.”. 2) Sanskriet. “Zondag.”. 
Adylia. // Adilia. (v) Arabisch. Germaans. "Rechtvaardige. - Eerlijke. – Nobele.". // Arabisch. 'adala' = eerlijk / 
rechtvaardig handelen. // Germaans. ‘adel’ = adel, edel. 
Adyr. (m) Vorm van Adir. “Majestueus. – Nobel.”. 
Adzer. Adzert. (m) Adzerta. Adsertje. (v) Vormen van Edzard (Eckhard). "Dappere met het zwaard.”. – “Zo sterk 
als een snijdend zwaard.". 
Aebe. (m) Aebeke. Aebigje. Aebigke. (v) Vormen van Abe. 
Aebel. Aeble. (m - v) Aebelke. (v) Vormen van Abel. 
Aech. Aecht. Aechte. (m) Aechje. Aechke. Aechtsje. (v) Varianten van Aagt (Agatha). "Die goed is.". 
Aed. (m) Iers. “Vurig.”. 
Aede. (m) Variant van Ade. a) "Edele.". b) Korte vorm van namen met adel, zoals: Adelbert(h) en Adelhard. c) 
"Vader.".  
Aedil. (m) Latijn. “Hoge Romeinse ambtenaar.”. // ‘aedĩlis – aediel’ = ambtenaar die in Rome zorgt voor de 
openbare orde, het marktwezen, de korenvoorziening en de spelen. 
Aedo. (m) Variant van Ade. a) "Edele.". b) Korte vorm van namen met adel, zoals: Adelbert(h) en Adelhard. c) 
"Vader.".  
Aedon. Aedonia. (v) Grieks. “Nachtegaal.”. // In de Griekse mythologie is Aedon de dochter van Pandareos.  
Aedze. (m) Aedske. (v) Fries. Varianten van Ade. a) "Edele.". b) Korte vorm van namen met adel, zoals: 
Adelbert(h) en Adelhard. c) "Vader.".  
Aef. (m – v) Aefje. Aefk. Aefke. Aefkje. (v) Varianten van Aaf. a) "Bovennatuurlijk wezen.". b) "Wijze. - Eeuwen 
oude.". c) "Afrikaan. - Afrikaanse.". d) Vormen van Eva. "Leven gevende.". - "Levende.". - "De ademende.".  // 
"Vrouw.". - "Moeder.". - "Leven gevende.". - "Stammoeder.". - "Draagster van zachtheid en liefde.". - "Vlees van 
mijn vlees.". 
Aege. (m) Variant van Age. "Snijdend zwaard.". // Korte vorm van Germaanse namen met 'age' = (snijdend) 
zwaard. 
Aegele. (m) Fries. Uitbreiding van Aege. "Snijdend zwaard.". 
Aeger. Ǽgrr. (m) Noors. Varianten van Aegir. “(God van de) Zee.”. 
Aegeus. (m) Vergriekste vorm van Aege. 
Aegidius. // Egidius. Gillis. Jillis.(m) Aegidia. // Egidia. (v) Grieks. Latijn. Germaans. 1) "Schildhouder. - 
Beschermende.". 2) “Geitje. - Jonge geit.”. // 'aegus' = schild. ‘aigis’ = geitevel, een groot geitenvel wordt gebruikt 
als borstbescherming. (later vereenzelvigd met het schild van Zeus.) ‘aigideon’ = geitje. 
Aegir. Ǽgir. (m) Aegira. Ǽgira. (v) Noors. “(God van de) Zee.”. // Aegir is in de Noordse mythologie een zeereus, 
hij is de god van de zee en de schippers. 
Aegle. (v) 1) Gelatiniseerd Grieks. “Straling. – Glans. – Schittering.”. 2) Duits. Variant van Aege. "Snijdend 
zwaard.". 
Aegus. // Aongbus. (m) Ierse varianten van Aonghus. “Eén kracht. – Kracht.”. – “Eén keus.”. 
Aegyptus. (m) 1) Latijn. Grieks. “Egyptenaar.”. // Latijn. ‘Aegyptius’ = Egyptisch. // In de mythologie is Aegyptus 
de tweelingbroer van Danaus en de zoon van Belus. // Kijk bij Denaus voor meer informatie. 
Aeijold. Aeijolt. (m) Germaans. “Edele heerser.”. // ‘athal’ = adel, edel.’hold’ = macht, heerser. 
Aeije. (m) Aeike. (m – v) Germaans. “Ever(zwijn).”. // ‘ebur’ = everzwijn. 
Aeilco. Aeilko. (m) Varianten van Eelko. “Edele.”. 
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Aeilt. (m) Aeiltina. (v) Vormen van Aeiold. “Edele heerser.”. 
Aeiold. (m) Germaans. “Edele heerser.”. // ‘athal’ = adel, edel.’hold’ = macht, heerser. 
Aeisina. Aeissina. (v) Varianten van Eisina. a) Korte vorm van Germaanse namen met 'agi' = “(Snijdend)- 
Zwaard.". b) Korte vorm van Germaanse namen met 'eis' = schrik. Mogelijke duidingen: "Die onverschrokken is. 
- Hij die niet bang is." - "Afschrikwekkende. - Verschrikkelijke.".  
Aeit. (m) Aeije. Aeitje. Aeikje. (v) Fries. Vormen van Aai. a) Vorm van Friese (Germaanse) namen afgeleid van 
'agi' = “(Snijdend) zwaard.”. b) "Akkerman. - Landbouwer.".  
Aeke. (m) Aekje. Aeksje. (v) Varianten van Akke. Vleivormen van namen met zwaard. 
Ael. (m – v) Variant van Aal. 
Aelbrecht. (m) Aelbrechtje. (v) Varianten van Adelbrecht (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door 
adellijke afstamming.". 
Aelderik. Aelderk. (m) Aelderika. Aelderikje. Aelderkje. (v) Varianten van Aalderik (Adelrik). "Rijk aan adel.". – 
“Machtige edele.”. 
Aeldert. (m) Aeldertsje. (v) Varianten van Aaldert (Adelhard). "Edele sterke.". 
Aeldrik. (m) Aeldrika. Aeldrikje. (v) Varianten van Aalderik (Adelrik). "Rijk aan adel.". – “Machtige edele.”. 
Aelheit. (v) Variant van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Aelianus. (m) Aeliana. Aeliane. (v) Grieks. “Zon. – Zonnige. – Vrolijke.”. // ‘helios’ = zon, (ook vertaald als 
stralend). // Meer namen die geduid worden als ‘vrolijk – blij’, vindt u onder Joyce. 
Aelius. (m) Aelina. Aeline. (m) Grieks. “Zon. – Zonnige. – Vrolijke.”. // ‘helios’ = zon, (ook vertaald als stralend). 
// Meer namen die geduid worden als ‘vrolijk – blij’, vindt u onder Joyce. 
Aelke. Aelker. (m) Aelk. (v) Varianten van Aal. 
Aelko. (m) Variant van Eelko. “Edele.”. 
Aella. (v) Grieks. “Wervelwind.”. 
Aelmoed. Aelmoet. // Aalmoed. Aalmoet. // Adelmoed. (v) Tweestammige Germaanse naam. "Edele geest.". - 
"Goed gemoed.". // 'adel' = adel of edel. 'moed (moths)' = sterk - (ge)-moed, begeren - toorn. 
Aelred. (m) Engels. Vorm van Ethelred. “Edele raad(gever).”. 
Aelredus. (m) Latinisering van Aelred. “Edele raad(gever).”. 
Aelrik. (m) Aelrika. Aelrikje. (v) Varianten van Aalderik. "Rijk aan adel.". – “Machtige edele.”. 
Aelse. Aelsen. (m) Aelske. (v) Limburgs. “Uit het Elsengebied.”. 
Aelt. (m) Aeltsje. (m – v) Aeltke. (v) Varianten van Aal. 
Aeltien. (v) Verfraaiing van Aelt. 
Aelurius. (m) Grieks. “God van de katten.”. 
Aelus. (m) Grieks. “God van de wind.”. 
Aelwijn. (m) Variant van Alewijn. "Edele vriend.". 
Aelze. (v) Variant van Elze (Elisabeth). "Ik zweer bij God." "God is mijn eed.". – “God is mijn volheid.”. 
Aem. Aema. (m) Aemke. Aemkje. (v) Varianten van (Aam) Amel. "Mededinger.". // Meer duidingen onder Amel. 
Aemilianus. (m) Aemilia. Aemiliana. (v) Grieks. Latijn. “Mededinger. – Rivaal.”. 
Aemilius. (m) Aemilia. (v) Latijn. "Mededinger. – Rivaal.". // 'Aemülus' = 1. a) 'nastrevend - wedijverend.' Meestal 
als zelfstandig naamwoord: 'navolger, mededinger'.  b) Gelijk, nabijkomend. c) Afgunstig: na-ijverig; meestal als 
zelfstandig naamwoord: mededinger, medeminnaar, vijand.  
Aemillus. (m) Variant van Aemilius. “Mededinger. – Rivaal.”. 
Aemling. (m) Variant van Amel(ing). a) “Inspanning (in de strijd). - Macht (van de adelaar).”. "Onvermoeibare. - 
Bedrijvige. -  Wakkere.". b) "Zachte. Verstandige.". -  "Inspanning in de strijd.". - "Onvermoeibare. - Bedrijvige. -  
Wakkere.". 
Aen. (m) Aenke. (m – v) Aenje. Aentje. (v) Varianten van Aan. Korte vormen van Germaanse namen met 'agi' = 
(snijdend) zwaard.  
Aendert. (m) Aenderta. (v) Uitbreidingen van Aen. 
Aendrik. (m) Aendrikje. (v) Varianten van Hendrik. "Machtigste van zijn woonplaats.". 
Aeneas. (m) Grieks. “Roem. – Lofwaardige.”. // ‘aine’ = lof, roem, eer. 
In de mythologie is Aeneas (Aineias) een Trojaanse held die al door Homerus wordt genoemd. Vooral in de 
Romeinse wereld wordt hij belangrijk als indirecte stichter van Rome en stamvader van het Julische keizershuis, 
waarbij Augustus hoort. Homerus noemt Aeneas de zoon van de sterveling Anchises en de godin Aphrodite. 
Aengus. (m) Variant van Aonghus. “Een kracht.”. 
Aenke. (m - v) Aenkele. Aenkle. (m) Aenne. Aens. Aenske. (v) Vormen van Aen. 
Aenotheus. (m) Aenothea. (v) Grieks. “Goddank. - Godlof.”. 
Aent. Antjen. (m) Aentje. Aentsje. (v) Vormen van Aen. 
Aeol. (m) Korte vorm van Aiolos. “Behendig. – Vlug.”. 
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Aeolus.  // Aiolos. (m) Aeola. (v) Grieks. “Behendig. – Vlug.”. // Aeolus is de God van de wind. 
Aerin. (v) Iers. “Ierland. – Vrede.”. 
Aerland. Aerlant. Aerlantsje. (v) Vormen van Adalbert(h)a. "Door adel schitterend.". 
Aern. (m) Kijk bij Aernt. 
Aernold. (m) Variant van Arnold. "Die heerst als een adelaar.". 
Aernoud. (m) Variant van Arnoud. "Die heerst als een adelaar.". 
Aernt. (m) Aerntje. Aerntke. Aerntsje. (v) Varianten van Arend. a) "Adelaar. - Arend.". b) Vormen van namen 
met ‘Arn’ = arend, zoals: Arnhold en of Arnoud. "Machtige adelaar - arend. - Machtige heerser.".  
Aert. Aerte. (m) Aerta. Aertke. Aertsje. (v) Variant van Aarn (Arnold - Arnoud). "Die heerst als een adelaar.". 
Aeron. (m – v) Keltisch. Vorm van Agrana. (v) Keltisch. “Strijder. - Strijdster.”. 
Aesch. (m) Aeschje. Aeschka. (m) Friese vormen van Eskel. “Van de Asen (Goden).”. 
Aesculapius. (m) Latijn. // Asklepios. (m) Grieks. Halfgod van de geneeskunde. // Bij Homerus is hij nog geen god, 
maar een kundig arts. Vanaf de 5e eeuw voor Christus wordt hij vereerd als de god van de geneeskunde. Zijn 
attribuut is, de om een staf kronkelende slang. 
Aesopus. (m) Grieks. “Gelukkig vooruitzicht.”. // Voor meer namen met duidingen ‘gelukkig – blij’, kijk onder 
Joyce. 
Aeson. (m) Grieks. “Vader van Jason.”. 
Aet. Aetse. Aetses. (m) Aetke. Aetje. Aetske. Aetskje. (v) Varianten van Aad. a) "Akkerman. - Landbouwer.". b) 
Vorm van Germaanse namen met ‘adel’ = adel, edel. 
Æthan. (m) Oudengels. “Vuur.”. // Vergelijk met Aidan (Aiden). 
Aetius. (m) Aetia. (v) Latijn. “Arend. – Hemelse vogel.”. // ‘ether’ = a) bovenlucht, aether (waarin sterren en 
goden). b) hemel; de goden, bovenwereld.  
Aeze. (m) Variant van Eise. a) Korte vorm van Germaanse namen met 'agi' = “(Snijdend)- Zwaard.". b) Korte vorm 
van Germaanse namen met 'eis' = schrik. Mogelijke duidingen: "Die onverschrokken is. - Hij die niet bang is." - 
"Afschrikwekkende. - Verschrikkelijke.".  
Afaf. (v) Arabisch. "Zedige. - Kuise.". 
Afandi. (m) Perzisch. “Heer. – Meester.”. // Titel, vergelijkbaar met het Engelse ‘Sir’. // Ook Efendi of Effendy. 
Turks, Arabisch. 
Afelien. (v) Verfraaiing van Ave. a) "Wijze. - Eeuwen oude.". b) “Elf. – Bovennatuurlijk wezen.”.  
Afer. (m) 1) Latijn. “Afrikaan.”. // ‘Afer’ = Afrikaans. 2) Afrikaans. “Zuidwestenwind.”.  
Afet. (v) Turks. “Mooi.”. 
Afi. (m) Afia. Afiba. (v) Ghana. Taal: Akan. Variant van Kofi (dan wel van Afua). “Op vrijdag geboren.”. 
Afida. Afie. (v) Vormen van Ave. a) "Wijze. - Eeuwen oude.". b) “Elf. – Bovennatuurlijk wezen.”.  
Afie. Afien. Afiena. Afientje. Afina. Afine. Afita. Afke. (v) Varianten van Aaf. a) "Bovennatuurlijk wezen.". b) 
"Wijze. - Eeuwen oude.". c) "Afrikaan. - Afrikaanse.". d) "Leven gevende.". - "Levende.". - "De ademende.".  // 
"Vrouw.". - "Moeder.". - "Leven gevende.". - "Stammoeder.". - "Draagster van zachtheid en liefde.". - "Vlees van 
mijn vlees.". 
Afif. (m) Afifa. Arabisch. “Eerlijk. - Oprecht. – Zuiver. - Beschaafd. – Bescheiden.”. 
Afke. (v) Variant van Aafke. a) "Bovennatuurlijk wezen.". b) "Wijze. - Eeuwen oude.". c) “Afrikaanse.". d) "Leven 
gevende.". - "Levende.". 
Afolabi. (m) Nigeria. Taal: Yoruba. "In de wildernis geboren.". 
Afra. Afrah. (v) 1) Latijn. "Afrikaanse.". // 'Afer' = Afrikaans, - zwart. 2) Arabisch. "Witachtig blozend.". 3) India. – 
Hindoestaans. “Blijdschap.”. – “Geluk.”. // Voor meer namen met duidingen als ‘vrolijk – blij’ kijk bij Joyce. 
Afraan. (m) Latijn. "Afrikaan(se man).". // 'Afer' = Afrikaans, - zwart.   
Afranus. Afranius. (m) Afrania. (v) Latijn. “Afrikaan. – Zwarte.”. // 'Afer' = Afrikaans, - zwart. 
Afre. (v) Franse variant van Afra. a) "Afrikaanse.". b) "Witachtig blozend.". c) “Blijdschap.”. – “Geluk.”. // Voor 
meer namen met duidingen als ‘vrolijk – blij’ kijk bij Joyce. 
Africa. (v) 1) Iers. “Aangenaam.”. 2) Latijn. “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.  
Afriaan. (m) Latijn. "Afrikaan(se man).". // 'Afer' = Afrikaans, - zwart. 
Aftab. (m) Sanskriet. “de Zon.”. 
Afua. (v) Ghana. Taal: Akan. "Op vrijdag geboren.". 
Afya. (v) Arabisch. “Schaduwen.”. 
Afzal. (m) Arabisch. "Superieure. - Betere. – Beste.". 
Aga. (m) Afrika. “Leider. – Heerser.”. 
Aga. (v) 1) Vorm van Age. "Snijdend zwaard.". 2) Korte vorm van Agaat. “Die goed is.”. 3) Korte vorm van Agnes. 
"Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 
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Agaat. Agaath. (v) Vormen van Agatha. "Die goed is.". // Agaat is ook de naam van een edelsteen. Aan Agaat 
wordt een genezende, troostende, kalmerende en harmonie brengende werking toegeschreven. 
Agabe. (v) Variant van Agaue. “Schoon. – Edel. – Fier.”. 
Agacia. (v) Latinisering van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Agada. (v) Variant van Agaat. 
Agafia. (v) Vorm van Agatha. "Die goed is.". 
Agamemnon. (m) Grieks. “Zeer standvastige.”. // Duiding is onzeker. 
Aganitha. (v) Variant van Agni(e)ta (Agnes). "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 
Agape. (m) Grieks. “(Naasten)-Liefde.”. // ‘agape’ = naastenliefde. 
Agapitos. Agapitos. (m) Grieks. “Bemind. - Geliefd.”. 
Agapito. (m) Agapita. (v) Spaans. “Bemind. – Geliefd.”. // Griekse familienaam: ‘Agapetos’ = bemind. // Latijn: 
‘agapê, es’ = liefde, liefdesmaal. 
Agar. (v) Variant van Hagar. "Reizende of vluchtende.". -  "Vreemde. - Vluchteling.". 
Agardus. (m) Latinisering van Aghart. “Hard zwaard.”. // Deze naam wordt ook in verband gebracht met de 
paddestoelen van het geslacht ‘agarcius’ (champignon). 
Agata. Agate. (v) Vormen van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Agatha. // Agaat(h). Agathe. (v) Grieks. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". // 'agathos' = goed. 

De naam Agatha (Agaat) wordt ook in verband gebracht met de zeer waardevolle en prachtige steen.  
In de oudheid gold agaat als zeer waardevol. Plinius schreef als eerste een kwalificatie waarbij hij uitging 
van morfologische kenmerken. Bij Plinius komt agaat na diamant, parel, smaragd en opaal maar voor 
robijn, saffier, goud en zilver. 

Agatho. Agathon. (m) Mannelijke vormen van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Agathocles. Agathokles. (m) Agathocla. Agathokla. (v) Grieks. "Met goede faam.". // 'agathos' = goed. ‘cleos’ = 
eer, glorie. 
Agathis. Agathus. Agatus. (m) Gelatiniseerde vormen van Agatha. "Die goed is.". 
Agathon. (m) Grieks. “Goede.”. // 'agathos' = goed.  
Agaue. (v) Grieks. “Schoon. – Edel. – Fier.”. 
Agavus. (m) Agave. (v) Grieks. Latijn. “Doorluchtig. – Fier. – Edel.”. // Grieks. ‘agauos’ = trots, fier, stralend. 
Agda. (v) Scandinavische vorm van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Age. (m) Fries. Germaans. "Snijdend zwaard.". // Korte vorm van Germaanse namen met 'age' = (snijdend) 
zwaard.  
Agea. (m - v) Variant van Age. "Snijdend zwaard.". 
Ageeth. (v) Variant van Agaath (Agatha).  "Die goed is.".  
Agela. Agele. (v) Verfraaiingen van Age. "Snijdend zwaard.". 
Agenees. (v) Variant van Agnes.”Kuise. – Reine. – Heilige.”. 
Agenieta. Agennieta. Ageniete. (v) Verfraaiingen van Agnes. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 
Agenor. (m) Grieks. “Zoon van Poseidon.”. – “Zeer dapper.”. 
Ageric. Agerik. (m) Agerica. Agerika. (v) Germaans. “Machtige met het zwaard.”. // ‘age’ = zwaard, strijdbijl, 
scherp. ‘ric’ = rijk, macht, machtig, heersend over.  
Agericus. Agerikus. (m) Neo Latijn. “Landbouwer.”. // ‘ager’ = akker, stuk grond, (meestal vlak land). 
Agert. (m) Agerta. (v) Germaans. a) “Zwaard. b) “Noor.”. // ‘age’ = zwaard, strijdbijl, scherp. 
Ageta. Aggetta. (v) Verfraaiing van Age. "Snijdend zwaard.". 
Aggaeus. (m) Variant van Aggeüs. “Feesteling.”. 
Agge. Aggo. (m) Aggie. (v) Fries. Gronings. Vormen van Age. "Snijdend zwaard.". 
Aggée. // Haggée. (m) Franse varianten van Haggai. “Feesteling, (dat wil zeggen op het feest geboren).”. 
Aggeüs. // Chaggai. Haiggai. (m) Hebreeuws. “Feesteling, (dat wil zeggen op het feest geboren.)”. // Chaggai is 
de naam van een van de 12 kleine profeten. 
Aggia. (v) Vorm van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Aggie. Aggien. (v) 1) Vormen van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 2) Vormen van Agnes. ”Kuise. 
– Reine. – Heilige.”. 
Aggrim. (m) Noors. “Zwaardhelm.”. // Germaans. ‘agi(l)’ = (snijdend) zwaard, punt, hoek. ‘grim’ = helm, masker, 
wreed. 
Aghanashini. (v) Sanskriet. Hindoestaans. “Vernietiger van zonden.”. 
Aghart. (m) Germaans. “Hard zwaard.”. // ‘ag’ = (snijdend) zwaard. ‘hard - hart’ = sterk, dapper.  
Aghavni. (v) Armeens. “Duif.”. 
Agidius. (m) Variant van Aegidius. a) "Schildhouder. - Beschermende.". b) “Geitje. - Jonge geit.”. 
Agien. (v) Variant van Agaath. (Agatha.)  "Die goed is.".  
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Agil. Agilo. (m) Germaans. Duits. Spaans. “Zwaard.”. – “Strijder.”. // ‘agi(l)’ = (snijdend)-zwaard. 
Agilbert. Agilbertus. (m) Agilberta. (v) Germaans. “Schitterend met (door het) zwaard.”. // ‘agi(l)’ = (afgeleid van 
de volksstam der Angelen) speer, zwaard, punt, hoek. ‘bert’ = pracht, glans, schittering. 
Agilhard. Agilhardus. (m) Agilharda. (v) Germaans. “Dapper met het zwaard.”. // ‘agi(l)’ = (snijdend) zwaard, 
punt, hoek. ‘hard’= dapper, ferm, flink, hard, krachtig, sterk, braaf, eerlijk. 
Agilio. (m) Spaanse vorm van Agil. “Strijder.”. 
Agilmar. Agilmarus. (m) Agilmara. Agilmarda. (v) Germaans. “Door het zwaard beroemd.”. // ‘agi(l)’ = (snijdend) 
zwaard, punt, hoek. ‘mar’ = beroemd, vermaard, pracht.  
Agilof. (m) Agilofje. (v) Germaans. “Zwaardwolf.”. – “Man van de strijd”.  // ‘agi(l)’ = (snijdend)-zwaard. ‘wulf of 
wolf’ = wolf of sterkte. 
Agilolf. Agilofus. (m) Germaans. “Zwaardwolf.”. // ‘agil’ = speer, zwaard, punt. ‘olf - ulf’ = wolf. 
Agiltrude. (v) Duits. Germaans. “Met het zwaard vertrouwde.”. //  ‘agi(l)’ = (snijdend)-zwaard. ‘drud(i)’ = zorg, 
trouw, liefde, - minnaar, geliefd. ‘thrud’ = macht, kracht, sterkte 
Agilulf. Agilufus. (m) Germaans. “Zwaardwolf.”. // ‘agil’ = speer, zwaard, punt. ‘olf - ulf’ = wolf. 
Agilus. (m) Latinisering van Agil. “Zwaard.”. – “Strijder.”. 
Agina. (v) Variant van Aagt (Agatha). "Die goed is.". 
Agir. (m) Noors. Variant van Aegir. “Zee.”. 
Agiwalt. (m) Germaans. "Heerser met het zwaard.". // 'agi(l)' = (snijdend)-zwaard. 'waldan' = heersen. 
Agladita. (v) Sanskriet. Hindoestaans. “In een goede stemming.”. – “Blij.”. // Voor meer namen met de duiding 
‘vrolijk – blij’, kijk bij Joyce. 
Aglae. Aglaé. (v) Franse vormen van Aglaea. “Schoonheid. – Schittering.”. 
Aglaea. (v) Grieks. “Schoonheid. – Schittering.”. // ‘aglaïa’ = glans. // Aglaea is een van de drie gratiën.  
Aglaia. Aglaja. (v) Grieks. Varianten van Aglaea. “Schoonheid. – Schittering.”. - “Helderheid. – Pracht. – Glans.”. 
// ‘aglaïa’ = glans. ‘aglaós’ = glans, schittering. 
Aglibert. (m) Agliberta. (v) "Door het zwaard blinkende.". - "Door het zwaard beroemde.". // Oud Germaans. 
'Agi(l)' = zwaard. 'bert' = schitterende, glanzende. Verschillende afleidingen onder andere: Egbertus. Egbertje. 
Egberta. Egbertina.  
Agna. (v) Latijn. “Lam.”. // Kijk ook bij Agnus. 
Agnar. (m) Arabisch. “Rode.”. 
Agnellus. (m) Agnella. (v) Latijn. “Lam.”. // ‘agnus’ = lam. 
Agnes. (v) Grieks. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". // 'hagnos' = kuis, rein, vroom, heilig. 
Agnesa. Agnese. (v) Italiaanse, Duitse varianten van Ina of Agnes. "Reine. - Kuise.". – “Heilige.”. 
Agnesia. Agnesina. Agneta. Agnete. Agnies. Agniesa. Agniese. Agniesje. Agniet. Agnieta. Agnis. Agnita. (v) 
Vormen van Agnes. "Reine. - Kuise.". 
Agnesius. (m) Latinisering van Agnesia. "Reine. - Kuise.".  
Agni. (m) Sanskriet. “Vuur.”. // Agni is de naam van de vuurgod. 
Agnies. (v) Frans. Vorm van Agnes. "Reine. - Kuise.". 
Agnieszka. (v) 1) Pools. Vorm van Agnes. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 2) Pools. Vorm van Agnellus. “Puur. – 
Lammetje.”. 
Agnieta. Agnita. Agnet(h)e. (v) Vormen van Agnes. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 
Agnietus. (m) Vorm van Agnes. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 
Agnolo. (m) Italiaanse vorm van Angel. "Engel. – Boodschapster.". 
Agnus. (m) Agna. (v) Latijn. “Lam. – Lam Gods.”. // Korte schrijfwijze van ‘Agnus Dei’ = Gods lam. // ‘agnus’ = 
(mannelijk) lam. // Kijk ook bij Agnellus. 
Ago. (m) 1) Vorm van Age. "Snijdend zwaard.". 2) Vorm van Aagt (Agatha). "Die goed is.". 
Agon. (m) Agona. (v) Latijn. “Strijder.”. // ‘agon – onis’ = wedstrijd, strijd. ‘agonia –ae’ = dodelijke angst. 
Agostin. Agostino. Agosto. (m) Agosta. Agostin. Agostina. (v) Italiaans, Spaanse vormen van Augustinus 
(Augustus). "Machtige. - Verhevene.”. 
Agrana. (v) Keltisch. “Strijdster.”. // ‘agro’ = gevecht, kamp, strijd. 
Agricola. Agrikola. (m) Latijn. “Landbouwer. – Boer.”. // ‘agricola, ae’ = landbouwer, boer. 
Agripina. (v) Grieks. Vorm van Agrippa. "In pijn geboren. - Met moeite geboren.". 
Agrippa. (m) Agrippina. (v) 1) Grieks. "In pijn geboren. - Met moeite geboren.". // Van het Latijnse woord: 'aegre’ 
= pijnlijk; moeilijk en van 'partus' = het baren, bevalling, geboorte. // Moeilijk geboren is verkeerd om geboren, 
dat is met de voeten eerst. 2) Grieks. “Snel paard.”. // Deze duiding naar aanleiding van een snel paard dat deze 
naam droeg. 
Agu. (m) Nigeria. “Luipaard. – Beweeglijk en sterk als een luipaard.”. 
Aguedo. (m) Agueda. (v) Spaans.  Vormen van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
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Aguendo. (m) Aguenda. (v) Spaans.  Vormen van Agatha. "Die goed is. - Die gezond (en sterk) is.". 
Agus. Agusto. (m) Vormen van Augustus. "Machtige. - Verhevene.". 
Agustin. (m) Agustina. Agustine. (v) Vormen van Augustinus (Augustus). "Machtige. - Verhevene.”.  
Ahab. (m) Hebreeuws. "Vaders broer. - Oom.". 
Ahad. (m) Arabisch. “De Enige.”. 
Aharon. (m) Aharona. (v) Varianten van Aäron. "Verlichte.".   
Ahasuérus. (m) Ahasuera. (v) Varianten van Ahasveros. a) "Dappere strijder.". b) “Machtige.”. 
Ahasveros. Ahasverus. Ahaszueres. (m) Ahasvera. (v) Hebreeuwse vorm van Xerxes. 1) "Dappere strijder.". 2) 
“Machtige.”. // Oud Perzisch. ‘xshayarshan’ = machtig. 
Ahia. (v) Vorm van Aja. a) “Geit.”. b) “Eeuwig(e). - Niet geboren.”. c) “Gewenste.”. 
Ahimée. (v) Frans. "Beminde.”. 
Ahir. (m) Turks. “Einde. – Laatste.”. 
Ahisma. (v) Sanskriet. “Niet gewelddadig.”. 
Ahlam. (v) Arabisch. “Plezierig dromen.”. 
Ahmad. (m) Arabisch. "Prijzenswaardige.- Loffelijke.". // Vorm van Mohammed. Variant is Achmed en Ahmad. 
Ahmed. Ahmet. (m) Arabisch. "Veel geprezen. - Prijzenswaardige.". // Vormen van Mohammed. Variant is 
Achmed en Ahmad. 
Ahoera Mazda. (m) Middel Perzisch (Ormoezd). “Wijze Heer.”. // In de Perzische religie, de naam van de hoogste, 

goede god, schepper en wereldrichter, hoofd van de goede geesten Amesja Spenta (zegenrijke 
onsterfelijke).  

Ahra Manyoe. // Angra Mainyu. (m) Middel Perzisch. Avestaans (Oud Iraanse taal). “Boze geest.”. 
In de Perzische religie is Ahriman de belichaming van de leugen, de boosheid en de duisternis. In het 
Mazdeïsme is het gehele wereldproces een strijd tussen Ahriman en Ahoera Mazda, elk met hun helpers, 
welke uiteindelijk in Ahrimans nederlaag zal eindigen.  

Ahriman. (m) Perzische vorm van Ahra Manyoe (Angra Mainyu). “Boze geest.”. 
Ahsan. (m) Arabisch. Sanskriet. “Medeleven. – Compassie. - Dankbaarheid.”. 
Ahsen. (v) Turks. “Mooiste.”. 
Ahti. (m) 2) Fins. “Edele. - Edele wolf.”. // ‘athal’ = edel. 2) Hindoeïsme. “God van de magie.”.  
Ahura Mazda. (m) Perzisch. Variant van Ahoera Mazda. “Wijze Heer.”. 
Ahuva. (v) Hebreeuws. “Bemind.”. 
Ahzalea. (v) Vorm van Azalea. a) “Azalia. – Drooggroeier.”. b) Arabisch. “Democratie.”. 
Ai. (v) Japans. Vietnamees. “Liefde. – Geliefd. – Zacht.”. 
Aias. (m) Variant van Ajax. a) "Verdriet veroorzaker.”.  b) "Adelaar.". c) “Renner - Hardloper.". d) "Beweeglijke.". 
Aibel. Aibele. (m) Aibeldina. Aibeltje. Aibeltsje. (m) Groningse vormen van Abel. a) "Beemd of beek.". b) "Damp. 
– Adem.". c) “IJdelheid. - Vergankelijkheid.”. d) "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
e) “Zoon.”.  
Aicha. (v) Arabisch. “de Levende.”. 
Aico. Aicke. (m) Varianten van Ayke (Aai). a) Vormen van Friese (Germaanse) namen afgeleid van 'agi' = 
“(Snijdend) zwaard.”. b) "Akkerman. - Landbouwer.".  
Aïda. // Ayda. (v) 1) Arabisch. "Terugkomende bezoekster.". 2) Engels. “Rijk.”. 
Aidan. Aiden. (m) Vorm van Aodh. “Vuur.”. 
Aïde. (m) Fries. “Edele.”. // ‘adel’ = adel, edel. 
Aïde. (v) Spaanse vorm van Aïda. a) "Terugkomende bezoekster.". b) “Rijk.”. 
Aiden. Aidan. (m) Oudiers. Vorm van Aodh. “Vuur.”. // Vergelijk met Æthan.  
Aido. (m) Gronings. “Edele.”. // ‘adel’ = adel, edel. 
Aie. // Aje. (m - v) Fries. “Edele.”. // ‘adel’ = adel, edel. 
Aifke. (v) Verkleinvorm van Aaf. a) "Bovennatuurlijk wezen.". b) "Wijze. - Eeuwen oude.". c) "Afrikaan. - 
Afrikaanse.".  
Aignéis. (v) Iers. Schots. Vorm van Agnes. "Reine. - Kuise.". - "Heilige.". 
Aija. Aijah. (v) Vormen van Aja. a) “Geit.”. b) “Eeuwig(e). - Niet geboren.”. c) “Gewenste.”. 
Aike. Aiken. (m) Aikje. (v) Fries. Vormen van Aai. a) Vorm van Friese (Germaanse) namen afgeleid van 'agi' = 
“(Snijdend) zwaard.”. b) "Akkerman. - Landbouwer.".  
Aikland. (m) Schots. “Eikenland.”. // ‘aik’ = eik. ‘land’ = land, landerijen, grond. 
Aiko. (m) Variant van Aike. 
Aiko. (v) Japans. “Liefdes kind. – Klein geliefd kind.”. 
Aila. (v) Vorm van Helga. "Heilige. - Gelukkige.". // Voor meer namen met de duiding ‘gelukkig – blij’, kijk bij 
Joyce. 
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Ailan. (m) Vorm van Alan. "Rots.". // Naamduiding onzeker. 
Ailani. (v) Hawaïaans. “Aanvoerster. – Cheffin.”. 
Ailbhe. (m - v) Iers. “Blonde. – Witte.”. // ‘albho’ = wit. 
Ailco. (m) Fries. Gronings. Vleivorm van Aileen. 
Aile. (m) Ailje. Ailike. (v) 1) Fries. 1) Varianten van Eile (Eilard). “Dapper met het zwaard.”. 2) Korte vormen van 
Albert (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Aileen. // Eileen. (v) Iers. Engels. 1) Vormen van Elisabeth. "Ik zweer bij God.". - "God is mijn eed.". 2) Iers. 
“Vriendelijke. – Aangenaam.”. 3) Vormen van Evelien (Eva). a) “Leven gevende. – Levende.”. b) “Mooi, - Stralend. 
– Plezierig.”. 4) Iers, Engelse vormen van Éibhleen (Emeline, Emiel). a) "Navolger. – Mededinger.".  b) "Vleiende. 
- Liefkozende." 4) "Arbeidzame.". 5) Varianten van Heleen. "Stralende. - Schitterende.". 6) Verfraaiingen van Eile. 
“Dapper met het zwaard.”. 
Ailid. (v) Engels. Variant van Ailith. “Oud strijdster. – Doorkneed (gehard) strijdster.”.  
Ailith. (v) Engels. “Oud strijdster. – Doorkneed (gehard) strijdster.”. // Vergelijk met Aldis. 
Ailie. Ailke. (m) Fries. Vleivormen van Aileen. 
Ailill. (m) Iers. “Elf.”.  
Ailin. (m) Vorm van Alan. "Rots.". // Naamduiding zeer onzeker. 
Ailis. (v) Ierse vorm van Alice (Adelheid). "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Ailke. Ailko. (m) Fries. Gronings. Vleivormen van Aileen. 
Aillan. (m) Ailana. Ailiane. (v) 1) Bretons. Keltisch. Variant van Alan. "Rots.". 2) Variant van Elen (Helena). 
“Stralende.”. 
Ailsa. (v) Oudnoors. “IJsland of Alfsgir.”. // Alfsgir is een plaatsnaam. Alfsgir betekent: Elf of machtige 
overwinning.  
Ailtida. Ailtide. (v) Verfraaiingen van Aile. 
Aimane. (m) Arabisch. “Gezegend. - Rechterkant.”. 
Aimate. (m) Duitse variant van Amatus. "Geliefde. – Vriend. – Beminnelijke.". 
Aimato. (m) Italiaanse variant van Amatus. "Geliefde. – Vriend. – Beminnelijke.". 
Aimatus. (m) Aimata. (v) Latijn. Varianten van Amatus. "Vriend. - Geliefde. – Beminnelijke.". 
Aime. Aimé. Aimée. (m - v) Franse vormen van Amatus. "Geliefde. – Vriend. – Beminnelijke.". 
Ain. (v) Arabisch. “Dierbaar. - Kostbaar.”. 
Aina. (v) 1) Scandinavisch. “Voor eeuwig.”. 2) Scandinavische vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 
Aindréas. (m) Ierse vorm van Andreas. "Mannelijke.". 
Aindriú. (m) Ierse vorm van Andreas. "Mannelijke.". 
Aine. (v) Korte namen worden vaak op meerdere manieren geduid. Zo wordt Aine onder andere geduid als 
variant van Aina. 
Áine. (v) Iers. “Stralend.”. 
Aingeal. (v) Ierse vorm van Angel(a). "Engel.". 
Aini. (v) Arabisch. “Bron. – Lente. – Bloem. - Keus.”. 
Aino. (m) Fins. “Enige. – Unieke.”. 
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.  
Ainslie. (m – v) Engels. Schots. Variant van Ainsley. “Anne’s vlakte.”. – “Anne’s veld.”. 
Aiold. Aiolt. (m) Fries. “Dapper met het zwaard.”. – Krachtige met het zwaard.”. // Vergelijk met Ayold, Eylaard 
of Eilhard.   
Aiolos. // Aeolus. (m) Grieks. “Behendig. – Vlug.”. // Aeolus is de naam van de God van de wind. 
Aischa. // Aisha. (v) Arabisch. Varianten van Ayisha. "Voorspoed. – Goed leven. - Welvaart. - Levend.".  
Aise. Aiso. Aisse. Aisso. (m) Aisje. Aiske. (v) Varianten van Eise. a) Korte vorm van Germaanse namen met 'agi' = 
“(Snijdend)- Zwaard.". b) Korte vorm van Germaanse namen met 'eis' = schrik. Mogelijke duidingen: "Die 
onverschrokken is. - Hij die niet bang is." - "Afschrikwekkende. - Verschrikkelijke.".  
Aisha. // Eshe. (v) Afrika. Taal: Swahili. "Leven.". // 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. // Variant van Aischa. 

Aishani. (v) Sanskriet. “Voorspoed. - Geluk.”. // Naam van godin Doerga. // Voor meer namen met duidingen als: 
‘geluk – blijheid’, kijk onder Joyce. 
Aishwarya. (v) Indisch. Sanskriet. "Rijkdom. – Voorspoed.". 
Aislin. Aislinn. Aislinna. (v) Iers. Vormen van Aisling. “Droom. – Visioen.”. 
Aisling. (v) Iers. “Droom. – Visioen.”. 
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Aiso. // Aizo. (m) Vormen van Eise. a) Korte vorm van Germaanse namen met 'agi' = “(Snijdend)- Zwaard.". b) 
"Die onverschrokken is. - Hij die niet bang is." - "Afschrikwekkende. - Verschrikkelijke.".  
Aissa. (m - v) Afrika. “Dankbaar.”. // Deze naam wordt meestal als meisjesnaam gebruikt.  
Ait. Aitze. (m) Aitsje. Aitske. (v) Vormen van Eise. a) Korte vorm van Germaanse namen met 'agi' = “(Snijdend)- 
Zwaard.". b) "Die onverschrokken is. - Hij die niet bang is." - "Afschrikwekkende. - Verschrikkelijke.". 
Aithne. (v) Vorm van Eithne. “Kern. – Pit.”. 
Aiulf. (m) Germaans. “Zwaardwolf.”. // ‘agil’ = zwaard, punt. ‘ulf’ = wolf. 
Aiulfus. (m) Germaans. Verfraaiing van Aiulf. “Zwaardwolf.”. 
Aize. Aizo. (m) Varianten van Aiso. 
Aja. Ajá. Ajaa. Ajada. Ajae. Ajah. (v)1) Sanskriet. “Geit.”. // ‘aja’ = geit. 2) Sanskriet. “Eeuwig(e). – Niet geboren.”. 
// ‘aj(a)’ = niet geboren, zonder geboorte, de eeuwige, de ongeborene, Atma, God. 3) Zweeds. Vorm van Maria. 
“Gewenste.”. // Voor meer duidingen kijk bij Maria. 
Ajala. (v) 1) Hebreeuws. “Gazelle.”. 2) Sanskriet. - Hindoestaans. “Aarde.”. 
Ajan. (v) Vorm van Aja. a) “Geit.”. b) “Eeuwig(e). - Niet geboren.”. c) “Gewenste.”. 
Ajara. Ajaran. Ajare. Ajaree. (v) Vormen van Aja. a) “Geit.”. b) “Eeuwig(e). - Niet geboren.”. c) “Gewenste.”. 
Ajatashatru. (m) India. Hindoestaans. “Zonder vijanden.”. // Titel van Vishnu. 
Ajax. (m) Grieks. // Er zijn verschillende naamverklaringen. 1) "Treurende. - Verdrietige.". Te verklaren vanuit het 
Griekse 'alazo' = weeklagen; pijn, verdriet veroorzaken, en of ‘aiastes’ = treurende.  2) "Adelaar.". // 'aietos' = 
adelaar. 3) “Renner – Hardloper.". // 'aissein' = rennen. 4) "Beweeglijke.". // 'aiolos' = beweeglijk. 
Ajay. (m) Ajaya. (v) India. Hindoestaans. “Onoverwinnelijk. – Onbedwingbaar.”. 
Ajaywaa. (v) Sanskriet. “Onoverwinnelijk. - Onbedwingbaar.”. 
Ajda.(v) Turks. “Kiermen.”. 
Aje. // Aie. (m - v) Fries. “Edele.”. // ‘adel’ = adel, edel. 
Aje. (v) Variant van Aja. a) “Geit.”. b) “Eeuwig(e). - Niet geboren.”. c) “Gewenste.”. 
Ajeet. (m) Indisch. Vorm van Ajit. "Onoverwonnen.". - "Onbedwingbaar.". 
Ajelt. // Ajolt. (m) Fries. Varianten van Aaielt. Korte vorm van tweestammige Germaanse namen die met een 
vorm van adel beginnen en het tweede deel begint een d, w of v, zoals: Aaldert. “Edele sterke.”. Adelwald. "Edele 
heerser.". Adelwijn. a) "Edele vriend.". b) “Elf. – Bovenaards wezen.”.  
Aji. Ajia. Ajjia. (v) Vorm van Aja. a) “Geit.”. b) “Eeuwig(e). - Niet geboren.”. c) “Gewenste.”. 
Ajit. Ajith. (m) India. Hindoestaans. "Onoverwonnen.". - "Onbedwingbare.". 
Ajitabh. (m) India. Hindoestaans. "Die de hemel (het uitspansel) heeft overwonnen.".  
Ajo. (m) Gronings. Fries. Variant van Aie. “Edele.”. // ‘adel’ = adel, edel. 
Ajolt. // Ajelt. (m) Fries. Varianten van Aaielt. Korte vorm van tweestammige Germaanse namen die met een 
vorm van adel beginnen en het tweede deel begint een d, w of v, zoals: Aaldert. “Edele sterke.”. Adelwald. "Edele 
heerser.". Adelwijn. a) "Edele vriend.". b) “Elf. – Bovenaards wezen.”.  
Ajwad. (m) Arabisch. “Meest gulle.”. 
Akakius. // Acacius. (m) Grieks. “Niet slecht. – Zonder slechte bedoelingen.”. 
Akanksha. (v) Indisch. Sanskriet. "Wens. - Gewenste.”. 
Akar. (m) Turks. “Stromend. – Stromende stroom. – Rennend.”. 
Akash. (m) India. Hindoestaans. "Hemel.". 
Akasma. (v) Turks. “Witte roos. – Witte klimroos.”. 
Akbar. (m) Arabisch. “Grootste. – Groter.”. 
Akcea. // Akkea. (v) Fries. Vleivormen van namen met zwaard. // ‘ag, agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 
Ake. (m - v) // Akje. (v) Fries. Vorm van Age. Snijdend zwaard.". 
Akeem. (m) Vorm van Hakim. "Heerser.". Ook "Wijze. - Verstandige.". 
Akhil. (m) Akhila. (v) Indisch. Sanskriet. Hindoestaans. "Geheel volbracht. - Geheel voldaan. Compleet.". 
Akhilesh. (m) India. Hindoestaans. 1) "Heer van de hemel (het Omniversum).". 2) “Onverwoestbaar. – 
Onsterfelijk.”. 
Akiba. (m) Hebreeuws. Variant van Akiva. a) “Bescherming. – Beschutting.”. b) "Die bij de hiel greep. - Die 
verdrong.". 
Akiko. (v) Japans. “Herfstkind.”. – “Iris.”. – Briljant kind.”. 
Akil. (m) Akila. Akilah. (v) 1) Arabisch. “Intelligent. – Nadenkend. - Gedachterijk.”. 2) Arabisch. Varianten van 
Achille (Achilleus). "Slangenzoon. – Dapperste.". 
Akim. (m) Akima. (v) Russische vorm van Joachim. “God vervulle.’, of “God richtte op.”. 
Akinyi. (v) Tanzania en Kenia: Taal: Luo. "In de morgen geboren." 
Akiva. (m) 1) Hebreeuws. “Bescherming. – Beschutting.”. 2) Variant van Yaakov (Jacob). "Die bij de hiel greep. - 
Die verdrong.". 
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Akke. (m - v) Akkelina. Akkelien. Akkie. // Akky. (v) Fries. Vleivormen van namen met zwaard. // ‘agi(l) – egin’ =  
(snijdend) zwaard. 
Akkea. // Akcea. (v) Fries. Vleivormen van namen met zwaard. // ‘ag, agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 
Akkelien. // Ackelien. (v) Dubbelnaam van Akke en Lien. // Lien. a) Verkleinvorm van onder andere Angelina 
"Engeltje,". Carolina; “Kereltje.”. Paulina “Bescheiden. – Klein. – Nederig.”. b) Arabisch: "Teder. - Zacht.". 
Akkelies. (v) Dubbelnaam van Akke en Lies. // Lies. Korte vorm van Elisabeth. "Ik zweer bij God.". - "God is mijn 
eed.". 
Akkelinus. (v) Latinisering van Akke. Vleivormen van namen met zwaard. // ‘agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 
Akko. (m) Gronings. Vleivorm van namen met zwaard. // ‘agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 
Akky. (v) Fries. Vleivorm van namen met zwaard. // ‘agi(l) – egin’ =  (snijdend) zwaard. 
Akmal. (m) Arabisch. “Vollediger. - Perfecter.”. 
Ako. (m) Egyptisch. “Vermoeide. – Uitgeputte (strijder).”. 
Akos. (m) Hongaars. “Valk.”. 
Akosua. (v) Ghana. Taal: Akan. "Op zondag geboren.". 
Akram. (m) Arabisch. “Grootmoedigst. - Edelmoedigst.”. 
Akriti. (v) India. Hindoestaans. “Diagram. – Lichaam.”. 
Akse. (v) Fries. “Zwaard.”. Korte vorm van namen met zwaard. // ‘agi(l)’ = (snijdend) zwaard. 
Aksel. (m) Variant van Axel. a) "Mijn vader is vrede." - "Vader van de vrede. - Heil.". b) "Mensenverdediger. – 
Redder. - Hulpvaardige.". 
Akshat. (m) India. Hindoestaans. 1) “Rijst.”. 2) “Onvergankelijk. – Gaaf.”. 
Akua. (v) Ghana. Taal: Akan. "Op woensdag geboren.". 
Akuti. (v) Sanskriet. Hindoestaans. “Prinses.”. 
Al. (m) Korte vorm van namen die beginnen met ‘Al’. 
Ala. (m) Arabisch. "Allerhoogste.". - "Aller Voortreffelijkste.". 
Ala-al-din. (m) Arabisch. "Dienaar van de Allerhoogste. (Allah).". // 'ala' = allerhoogste; aller voortreffelijkste. 
'din' = godsvrucht; godsdienstigheid. 
Alaard. Alaart. (m) Vormen van Adelhard. "Edele sterke.". – Sterk door adel.". 
Alaba. (v) Nigeria. Taal: Yoruba. "Tweede kind na tweelingen.". 
Alabertus. (m) Variant van Albertus (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Aladar. (m) Hongaarse vorm van Aladin. "Dienaar van de Allerhoogste (Allah).".  
Aladin. (m) Aladina. (v) Arabisch. "Dienaar van Allah.". – “Glorie van het geloof.”. // Vergelijk met Ala-al-din. 
Alagonda. (v) Vorm van Adelgonda. “Edele strijdster.”. 
Alain. (m) Alaina. (v) 1) Bretons. Keltisch. Varianten van Alan. "Rots.". 2) Varianten van Elen(a) (Helena), 
“Stralende.”. 3) Frans. “Knap.”. 
Alajos. (m) Hongaarse vorm van Alois. a) "Alwijze.". b) “Uitverkorene.”. 
Alaknanda. (v) Hindoestaans. Sanskriet. “Zonder gebreken. – Onberispelijk. – Gaaf.”. // Vergelijk met Alopa. 
Al Alim. (m) Al Alima. (v) Arabisch. "Geleerd. - Knap. - Ontwikkeld. – Alles wetend. - Slim.". // Vergelijk met Alim. 
Alam. Alame. (m) Arabisch. Iran. “Wereld. - De hele wereld.”. 
Alamgir. (m) Arabisch. Iran. Variant van Alam. “Wereld. - De hele wereld.”. 
Alami. (m) Alama. (v) Variant van Alim. "Geleerd. - Knap. - Ontwikkeld. – Alles wetend. - Slim.". 
Alan. Aland. // Allan. (m) Alanda. Alandje. Alandsje. Alanna. Allana. Alancia. // Ailana. (v) 1) Bretons. Keltisch. 
"Rots.". // ‘ailin’ = rots, kleine steen. 2) Varianten van Elen(a) (Helena). “Stralende.”. 
Alana. (v) 1) Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Variant van Elen(a) (Helena), “Stralende.”. 3) Iers. “Kind.”. 
Alancia. (m) Vorm van Alan. a) "Rots.". b) “Stralende.”. 
Alandus. (m) Latinisering van Aland (Alan). a) "Rots.". b) “Stralende.”. 
Alant. (m – v)  Alantje. Alantsje. (v) 1) Varianten van Aland (Alan).  a) "Rots.". b) “Stralende.”. 2) Vormen van 
Aerland (Adalbertha). “Door adel schitterend.”. 3) In deze namen wordt ook het Germaanse woordje ‘athal’ = 
edel gezien. Mogelijke duiding. “Edele.”. 4) Fries. “Edel land.”. // ‘adel’ = edel. ‘land’ = land. 5) Fries. “Edel en 
dapper.”. // ‘adel’ = edel. ‘nanh’ = dapper, koen, moedig, vermetel.   
Alanus. Alanis. (v) 1) Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Varianten van Elen(a) (Helena), “Stralende.”. // Kijk ook bij 
Alan. 
Alannah. // Allannah. (v) 1) Bretons. Keltisch. "Rots." 2) Variant van Elen(a) (Helena), “Stralende.”. 
Alannis. (v) 1) Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Variant van Elen(a) (Helena), “Stralende.”. 
Alano. (m) 1) Spaans. “Aantrekkelijk. – Trots.”. // Alano is de naam van een Spaans hondenras. // Germaans. 
‘athal’ = edel. 2) Spaanse vorm van Alan. a) "Rots.". b) “Stralende.”. 
Alant. (m) Alantsje. (v) 1) Fries. “Edel land.”. // ‘adel’ = adel, edel. ‘land’ = land. 2) Fries. “Edel en dapper.”. // 
‘adel’ = edel, adel. ‘nanh’ = dapper, koen, moedig, vermetel. 
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Alanus. (m) “Complete.”. // Latinisering van het Germaanse ‘ala’ = veel, zeer, heel erg – alles, geheel. 
Alaois. (m) Ierse variant van Aloysius. "Alwijze. - In alle opzichten wijze.". 
Alarabi. Alarabie. Al-Arabi. Al-Arabie. (m) Turks. "Arabier.". 
Alard. Alart. (m) Alarda. (v) Vormen van Adelhard. "Edele sterke.". – Sterk door adel.". 
Alardus. (m) Latinisering van Adelhard. "Edele sterke.". 
Alarich. (m) Duitse variant van Alarik. “Compleet machtig.”. 
Alarick. Alaric. (m) Alarica. (v) Germaans. “Compleet machtig.”. // ‘ala’ = alles, geheel, veel. ‘rick’ = macht, 
machtig. 
Alarik. Alarikus. (m) Alarika. Alarike. (v) Germaans. “Compleet machtig.”. // ‘ala’ = alles, geheel, veel, zeer. ‘rick’ 
= macht, machtig. // Vergelijk met Alrik. 
Alarico. (m) Italiaanse vorm van Alarick. “Compleet machtig.”. 
Alart. (m) Variant van Allard (Adelhard). "Edele sterke.". 
Alasan. (m) Arabisch. "Levend of gelukkig door Allah.". 
Alasdair. (m) Schots. Gallische vorm van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alaska. (v) “Alaska.”. // Alaska is de naam van veruit de grootste staat van de VS, haar oorspronkelijke bewoners 
zijn de Eskimo’s. 
Alastar. Alastair. (m) Alastaira. Alastrona. (v) Ierse vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - 
Hulpvaardige.". 
Alathea. Alathia. (v) Varianten van Alethea. a) “Waarheid.”. b) "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alauda. Aulaude. (v) Latijn. “Leeuwerik.”. // ‘alauda’ = leeuwerik. 
Alayna. (v) 1) Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Variant van Elen(a) (Helena), “Stralende.”. 
Alba. (m - v) Albana. (v) Italiaans. Spaans. “Morgenlicht.”. –“Blanke. - Witte. – Reine.”. // Latijn. ‘alba’ = wit kleed. 
‘albus’ = wit, rein, zuiver. // Vergelijk met Albanus. 
Albain. (m) Franse variant van Alban of Albanus. 
Alban. Albanus. (m) 1) Latijn. "Man uit de stad (Alba). - Stadsman.". // Alba was een landgoed in het Albaans 
gebergte. 2) Latijn. “Blanke. – Reine.”. // ‘albus’ = wit – rein, zuiver. 3) Iers. “Beek.”. 
Albaro. (m) Variant van Alvar. “Elf – Bovenaards wezen.”. – “Wonderlijke strijder.”. 
Albart. Albartus. (m) Albarta. (v) Varianten van Albertus. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 
Albastanza. (v) Dubbelnaam van Alba en Constanza. // Constanza. “Constante.  - Zekere, waarop gebouwd, 
vertrouwd kan worden. – Standvastige.”. 
Albatros. (m) Nederlands. “Albatros.”. // De Albatros is een grote meeuwachtige zeevogel. 
Albatta. (m) Variant van Alberta. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Albbold. (m) Germaans. “Dappere elf.”. // ‘alb’= elf, bovenaards wezen. ‘bold’ = koen, dapper, flink. 
Albena. (v) Bulgaars. "Witte. – Reine.”. // Zie ook bij Albin. 
Alberd. (m) Alberda. (v) Vormen van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Alberdien. Alberdiena. Alberdina. (v) Vormen van Albert (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door 
adellijke afstamming.". 
Alberdienus. (m) Latinisering van Albert. 
Alberecht. (m) Alberechta. Alberechtine. Alberechtje. (v) Varianten van Albert (Adelbrecht). "Door adel 
schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Alberg. (m) Alberga. Albergje. (v) Varianten van Adelberg (Adelburg). "Adellijke beschermer.". 
Alberich. Alberick. Alberik. (m) Duits. Germaans. “Heersend over Alfen.”. // ‘alb’= alf; bovenaards wezen; elf. 
‘rich’ = heerser, macht.  
Albericus. // Albricus. (m) Alberica. // Albrica. (v) Vormen van Alberik. "Heersend over het elfenrijk.". 
Alberico. (m) Alberica. (v) Italiaanse vormen van Alberik. "Heersend over het elfenrijk.". 
Albert. Ook  Alberd. (m) Albert(h)a. Albert(h)diena. Albert(h)dina. Albertien. Albertina. Albertine. Albertje. (v) 
Germaams. Vormen van Adelbert. “Door adel schitterend. – Schitterend door adellijke afstamming.”. 
Albertinus. Albertin. (m) Latiniseringen van Albert. 
Albertsje. (v) Vormen van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Alberto. (m) Alberta. Spaans. Italiaans. Vormen van Albert (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door 
adellijke afstamming.". 
Albertus. (m) Vorm van Albert (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Alberik. // Afrik. Albrik. (m) Germaans. "Heersend over het elfenrijk.". // 'alb' = bovenaards wezen; elf. 'rik'= 
heersend over. 
Albijn. (m) Albijna. Albijntje. (v) Varianten van Albinus. "Witte. – Reine. - Zuivere.". 
Albin. (m) Albina. Albine. (v) Latijn. “Witte. – Reine. - Zuivere.". // 'albus' = wit, rein, zuiver. 
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Albinanus. (m)  Albiana. (v) Varianten van Albiana. “Witte. – Reine. - Zuivere.". 
Albinus. Albien. Albin. Albino. (m) Albina. Albine. Albinia. (v) Latijn. "Witte. – Reine. - Zuivere.". // 'albus' = wit, 
rein, zuiver. // Vergelijk met Albanus. 
Albion. (m) Albiona. (v) Latijn. “Witte. – Blonde.”. // ‘albus’ = wit, (rein, zuiver). 
Alboin. (m) Variant van Albuin. “Alvenvriend.”. 
Alborada. (v) Latijn. Spaans. “Wit gekleurde dageraad.”. // Latijn. ‘albor’ = witte kleur, witte plek. 
Albordina. (v) Verfraaiing van Albert (Adelbert). "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 
Albot. (m) Vorm van Albert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Albrand. (m) Vorm van Athalbrand. “Edel vlammend zwaard.”. 
Albray. (m - v) Engels. Frans. Vorm van Alberik. "Heersend over het elfenrijk.". 
Albrecht. (m) Albrechta. Albrechtina. Albrechtine. Albrechtje. Albrichje. (v) Varianten van Albert (Adelbrecht). 
"Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Albred. (m) Albreda. (v) Vormen van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 
Albrekt. (m) Albrekta. (v) Vormen van Adelbert. "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 
Albricht. (m) Albrichta. Albrichtine. Albrichje. Albrigje. (v) Varianten van Albrecht. 
Albricus. // Albericus. (m) Albrica. // Alberica. (v) Vormen van Alberik. "Heersend over het elfenrijk.". 
Albrik. Albrikus. (m) 1) Vormen van Alberik. "Heersend over het elfenrijk.". 2) Germaans. “Door adel 
schitterend.”. // ‘athal’ = adel, edel. ‘brig(h)’ = kracht, glans, schittering.  
Albuin. (m) Engels. Germaans. “Alvenvriend.”. // Germaans. ‘alf’ = elf, bovenaards wezen. ‘win(e)’ = vriend.  
Alburg. (m) Korte vorm van Adelburg. "Adellijke beschermer.". 
Albwin. (m) Engels. Germaans. “Alvenvriend.”. // Germaans. ‘alf’ = elf, bovenaards wezen. ‘win(e)’ = vriend.  
Alby. (m) Iers variant van Ailbhe. “Blonde. – Witte.”. 
Alcade. (m – v) Alcala. (v) Spaans. “Burgemeester.”. // ‘alcade’ = burgemeester (m – v). ‘alcaldesa’ = 
burgemeestersvrouw, vrouwelijke burgemeester. 
Alcantara. (v) Arabisch. Spaans. “De Brug.”. // ‘al’ = de. ‘qantara’ = brug. 
Alcee. (v) Vorm van Alcina. “Sterke wil.”. 
Alchemy. (v) Egyptisch. “Zwarte aarde.”. 
Alcimus. Alcimos. (m) Grieks. "Sterk. – Moedig.”. 
Alcides. (m) Alcida. (v) Grieks. "Zoon (Dochter) van de weerbare.". – “Nakomeling van de weerbare.”.  
Alcina. Alcine. Alcinia. (v) Grieks. “Sterke wil.”. // Oud Spaans. ‘alcino’ = wilde thijm.  
Alcinoüs. (m) Grieks. In de Odyssee van Homerus is Alcinoüs de koning van de Phaeaken. 
Alcippe. (v) Grieks. 1) “Grote merrie.”. // ‘alkippe’ = (onzekere duiding) grote merrie. 2) “Treurende.”. // ‘aistes’ 
= treurende. 
Alcira. (v) Spaans. “Alcira.”. // Naam van een Spaanse badplaats, geen nadere duiding gevonden. 
Alco. (m) Fries. “Edele.”. // ‘ale - athal’ = adel, edel, goed. 
Alcuin. (m) Franse variant van Alcuinus. "Roemrijke overwinnaar.". 
Alcuinus. (m) Latijn. "Roemrijke overwinnaar.". 
Alcyone. (v) Gelatiniseerd Grieks. “IJsvogel. - Koningsvisser.”. // ‘alkyon’ of ‘halkyon’ = koningsvisser. // In de 
mythologie een ijsvogel die haar nest op de golven maakt. 
Aldagonda. Aldegonde. (v) Varianten van Allegonda (Adelgonda). “Edele strijdster.”. 
Alde. (m) Alda. (v) Vormen van Aldo. 1) "Edele.". 2) "Oudere. - Ervarene.". 
Aldebrand. (m) Aldebranda. (v) Germaans. “Ervaren zwaardvechter.”. – “Edel zwaard.”. // ‘ald(a)’ = oud, ervaren, 
volwassen, wijs. ‘brand’ = (vlammend) zwaard. 
Aldebrandus. (m) Latinisering van Aldebrand. “Ervaren zwaardvechter.”. – “Edel zwaard.”. 
Aldegonda. Aldegonde. (v) Germaans. “Ervaren strijdster.”. // ‘ald(a)’ = oud, ervaren, volwassen, wijs. ‘gund’ = 
strijd, oorlog. 
Aldegondis. (v) Aldegondus. (m) Latiniseringen van Aldagonda. “Edele strijder.”. 
Aldegunde. Aldegundis. (v) Aldegundus. (m) Varianten van Aldagonda. “Edele strijder.”. 
Aldelgonda. (v) Germaans. “Edele strijdster.”. // ‘athal’ = ede. ‘gund’ = strijd, oorlog. 
Aldemar. (m) Germaans. “Door ervaring (geroemd) beroemd.”. // ‘ald(a)’ = oud, ervaren; volwassen, wijs. ‘mâr’ 
= beroemd, vermaard.   
Alden. (m) Vorm van Ealdwine. “Oude vriend.”. – “Wijze vriend.”. 
Alder. Alderd. (m) Alderina. (v) Vormen van Aldert. "Edel hart. - Sterk hart.". 
Alderich. Aldrich. (m) Duitse varianten van Alderik. 
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Alderik. Alderk. (m) Alderika. (v) Germaans. “Ervaren en machtig.”. // ‘ald(a)’ = oud, ervaren, volwassen, wijs. 
‘rik’ = rijk, machtig, heersend over, vorst. 
Aldert. Alderts. (m) Alderdina. Aldertiene. Aldertje. Aldertsje. (v) Vormen van Adelhart. "Edel hart. - Sterk hart.". 
// Deze namen worden ook geduid als varianten van Alderik. 
Aldine. (v) Variant van Adelien. a) "Edele. - Van edele afkomst.". b) Verfraaiing van Ada. *) "Schoonheid.". **) 
"Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". ***) Vorm van namen die met ‘ada’ beginnen. 
Aldis. (m) 1) Germaans. “Edele.”. // ‘adel’ = edel, adel. 2) Engelse variant van Aldus of Aldo. a) "Edele.". b) 
"Oudere. - Ervarene.". 
Aldis. (v) Engels. “Oud strijdster. – Doorkneed (gehard) strijdster.”. // Vergelijk met Ailith. 
Aldith. Alditha. (v) Engels. Varianten van Ailith. “Oud strijdster. – Doorkneed (gehard) strijdster.”. 
Aldo. (m) Alda. (v) Germaans. 1) "Edele.". 2) "Oudere. - Ervarene.". // 'adel of athal' = edel. 'ald' = oud, ervaren; 
wijs. 
Aldobrando. (m) Variant van Aldebrand. “Ervaren zwaardvechter.”. 
Aldona. (v) 1) Germaans. “Edel.”. // ‘adel’ = adel, edel, nobel. 2) Latijn. “Kleine gevleugelde.”. 
Aldonce. Aldonse. (v) Fries. Verfraaiingen van Aldo. 
Aldonja. (v) Latijn. “Kleine gevleugelde.”. 
Aldous. (m) 1) Germaans. Variant van Aldo. a) "Edele.". b) "Oudere. - Ervarene.". 2) Engelse variant van Aldus of 
Aldo. a) "Edele.". b) "Oudere. - Ervarene.". 
Aldred. (m) Engels. “Oud en ervaren (raadsman).”. // Oudengels. ‘eàld – alde’ = oud, wijs. ‘reat - rat’ = raad, 
advies. 
Aldric. Aldricus. (m) Aldrica. (v) “Ervaren en machtig.”. // Kijk voor duiding bij Aldrik. 
Aldrik. (m) Aldrika. (v) Germaans. “Ervaren en machtig.”. // ‘ald(a)’ = oud, ervaren, volwassen, wijs. ‘rik’ = rijk, 
macht, machtig, heersend. 
Aldus. (m) Latinisering van Aldo. a) "Edele.". b) "Oudere. - Ervarene.". 
Aldwin. // Alwin. (m) Aldwina. Alwina. (v) Germaans. “Oude – Ervaren vriend.”. - "Edele vriend.". // ‘ald(a)’ = 
oud, ervaren, volwassen, wijs. 'adel' = adel; edel, en 'win(e)' = vriend. 
Ale. (m - v) Fries. "Edele.". // Korte vorm van namen beginnend met 'adel' = edel. 
Alea. (v) Vorm van Aliyah. “Die zich verheft.”. 
Aleandro. (m) Aleandra. Aleandrina. (v) Spaanse vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - 
Hulpvaardige.". 
Aleantara. (v) Waarschijnlijk een vorm van Alcantara. “de Brug.”. 
Alease. (v) Variant van Adelheid. “Van edele afkomst.”. 
Aleathia. (v) Variant van Alethea. a) “Waarheid.”. b) "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alebert. (m) Alebertje. (v) Varianten van Albert (Adelbrecht). "Door adel schitterend. - Schitterend door adellijke 
afstamming.". 
Alec. (m) Vorm van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alechien. Alechina. (v) Vormen van Aaltje. 
Alecia. (v) Variant van Adelheid. “Van edele afkomst.”. 
Alecto. (v) Grieks. Latijn. “Onophoudelijk.”. // ‘alektos’ = onophoudelijk, voortdurend. 
Aleda. (v) Variant van Aleid(a). "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.".  
Aledin. (m) Aledina. Aledinda. (v) Varianten van Aladin. "Dienaar van Allah.". 
Aleesha. (v) 1) Engelse variant van Adelheid. “Van edele afkomst.”. “Vriendelijk.”. 2) Arabisch. Variant van Aleeza. 
“Vreugde. – Met vreugde.”. // Voor meer namen met de duidingen als ‘vrolijk – blij’, kijk onder Joyce. 
Aleethia. Aleita. (v) Varianten van Alethea. a) “Waarheid.”. b) "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Aleeza. (v) Hebreeuws. “Vreugde. – Met vreugde.”. // Voor meer namen met de duidingen als ‘vrolijk – blij’, kijk 
onder Joyce. 
Alef. (m) Alefke. (v) Fries. Vormen van Adolf. "Edele wolf.". 
Alegonda. Alegonde. (v) Vormen van Adelgonda. “Edele strijdster.”. 
Aleid. Aleida. Aleide. Aleit. (v) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.".  
Aleidus. (m) Latinisering van Aleid. 
Aleijda. (v) Vorm van Adelheid. 
Aleijdis. (m) Latinisering van Aleid. 
Aleita. Aleithia. (v) Varianten van Alethea. a) “Waarheid.”. b) "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alejandro. (m) Alejandra. Alejandrina. (v) Spaanse vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - 
Hulpvaardige.". 
Alejo. (m) Spaanse vorm van Alex (Alexander). "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Aleksi. (m) Russische vleivorm van Alex (Alexander). "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
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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.”. // Voor meer namen met de duidingen als ‘vrolijk - blij’ kijk bij Joyce. 
Alemania. (v) Latijn. Spaans. “Duitse. -  Alemanse.”. // Latijn. ‘Ãlâma(n)ni’ = de Alamannen is een groep Zuid 
Germaanse volken. // Spaans. ‘alemàn’ = Duitser, Duitse. ‘Alemania’ = Duitsland. 
Alemke. Alemtsje. (v) Fries. Vormen van Adelhelm. "Edele beschermster.". 
Alen. (m) Variant van Alan a) "Rots.". b) “Stralende.”. 
Alena. Alene. Alenka. (v) 1) Vormen van Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 2) Arabisch. "Edele. - Nobele.". 
3) Varianten van Elen(a) (Helena). “Stralende.”. 4) Duits,  Tsjechische vormen van Magdala. "Afkomstig uit 
Madala.". 
Alert. (m) Friese vorm van Adelhard. "Edel hart. - Sterk hart.". 
Ales. (m) Vleivorm van Alex (Alexander). "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alesander. (m) Variant van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alesha. (v) Vorm van (Alicia) Adelheid. "Van edele afkomst.". 2) Vorm van Alex (Alexander). "Mensenverdediger. 
– Redder. - Hulpvaardige.". 
Alesia. (v) 1) Vorm van (Alicia) Adelheid. "Van edele afkomst.". 2) Vorm van Alex (Alexander). 
"Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alesinus. (m) Vorm van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alesio. Alessio. (m) Alesia. Alessia. (v) Vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alessa. (v) 1) Vorm van (Alicia) Adelheid. "Van edele afkomst.". 2) Vorm van Alex (Alexander). 
"Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alessandro.(m) Alessandra. (v) Italiaanse vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - 
Hulpvaardige.". 
Alet. Aleta. Alete. Aletta. Aletthe. Alette. Allettha. (v) Varianten van Alethea. a) “Waarheid.”. b) "Van edele 
afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alethea. Alethe. (v) 1) Grieks. “Waarheid. – De Ware.”. // ‘alatheia’ = waarheid. 2) Fries. Vormen van Adelheid. 
"Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alethia. (v) Engelse vorm van Alethea. “Waarheid. – De Ware.”. 
Alethus. (m) Aleth. (m - v) 1) Grieks. “Waarheid. – De Ware.”. // ‘alatheia’ = waarheid. 
Aletta. Allette. (v) Fries. Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Aleus. (m) Gelatiniseerd Grieks. “Die het vertier (de afleiding) ontwijkt.”. 
Alev. (v) Turks. “Vlam.”. 
Alewijn. (m) Alewijna. (v) Germaans. "Edele vriend.". // 'athal' = edel. 'win' = vriend. // Ook Athawin. 
Alewine. (m) Alewina. (v) Varianten van Alewijn. "Edele vriend.". 
Alewinnus. (m) Latinisering van Alewijn. "Edele vriend.". 
Alex. (m - v) Alexa. Alexis. (v) Vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexander. Alexandr. Alexandre. Alexandru. (m) Alexandra. Alexandrea. Alexandria. Alexandrie. Alexandrina. 

Alexandrine. (v) Grieks. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". // 'alexein' = afweren – verdedigen. 
'aner - andros' = mens - man. // Kijk voor naamverklaring ook bij Sander. 

Alexandra. Alexa.  Alexandria. Alexandrina. Alexandrine. (v) (ook Sandra. of Xandra. (v) Vrouwelijke vormen 
van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexei. (m) Russische vorm van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.".  
Alexej. Alexey. (m) In de Oekraïne en Rusland gangbare vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - 
Hulpvaardige.".  
Alexia. (v) Vorm van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexianus. (m) Alexis. (m - v) Alexiana. Alexine. (v) Grieks. "Helper.". // Vorm van Alexander. 
"Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexina. Alexine. Alexis. (v) Vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexios. Alexius. (m) Vormen van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexis. Alexe. (m – v) Alexius. (m) Alexia. (v) Grieks. Varianten van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - 
Hulpvaardige.". 
Alexius. (m) Vorm van Alexander. "Mensenverdediger. – Redder. - Hulpvaardige.". 
Alexus. (v) Variant van Alexis. "Helper.". 
Aleyd. Aleyda. (v) Vormen van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Aleydis. (v) Vorm van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alf. // Elf. (m) Alfina. Alfke. (v) 1) Noors. Germaans. “Elf.”. // Een Elf of Alf is een licht- of natuurgeest met 
bovennatuurlijke krachten. Elfen leven meestal in bossen, aan rivieren of in grotten. Ze zien er uit als jonge 
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vrouwen of mannen met een bijna bovennatuurlijke schoonheid. // Volgens sommigen zijn Alven en Elven geheel 
verschillende wezens. Sinds de 19e eeuw (Shakespeare’s Midzomernachtdroom) worden elfen vooral gezien als 
lieflijke feeën. 2) Korte vorm van een naam die met ‘Alf’ begint. 
Alfard. Alfert. (m) Fries. “Dappere Elf.”. – “Dapper als een Elf.”. // ‘Alf’ = Elf. ‘hard’ = dapper, ferm, flink, hard, 
krachtig, sterk. // Vergelijk met Alphart. 
Alfardus. (m) Latinisering van Alfard. “Dappere Elf.”. 
Alfarez. (m) Portugees. Variant van Alvares. “Zoon van Alvar.”. 
Alfeo. (m) Italiaanse variant van Alphaeus.  "Verandering.". 
Alfer. Alfert. (m) Fries. Noors. - Germaans. Vormen van Alf. “Elf.”. 
Alfeus. (m) Variant van Alphe'us. "Verandering.". 
Alfhild. Alfhilda. Alfhilde. (v) Scandinavisch. Germaans. Noors. “Strijdbare Alf.”.  // ‘Alf’ = Elf. ‘hild’ = strijd, oorlog, 
held. 
Alfie. Alfina. (v) Varianten van Alf. 
Alfleda. Alfled. // Elfleda. (v) Engels. “Nobele schoonheid.”. // ‘aedel = nobel, edel. ‘flead’ = schoonheid.  
Alfons. Alfonso. // Alphons. Alphonso. (m) Alfonsa. Alfonse. Alfonske. (v) Germaans. "Bereid tot (de strijd).". – 
“Edel en bereid.”. // 'adel' = edel, adel. 'funs' = bereid tot, gretig. 
Alfonsina. Alfonsine. (v) Spaans, Italiaanse vormen van Alfons. "Bereid tot de strijd.". – “Edel en bereid.”. 
Alfonsius. (m) Latinisering van Alfons. "Bereid tot (de strijd).". – “Edel en bereid.”. 
Alfonso. Alfonzo. (m) (Spaanse) Vormen van Alfons. 
"Bereid tot (de strijd).". – “Edel en bereid. ”. 
Alfonsus. (m) Latinisering van Alfons. "Bereid tot (de strijd).". – “Edel en bereid.”. 
Alford. (m) Engels.” Oud fort.”. // ‘old’ = oud. 
Alfred. (m) Alfreda. (v) 1) Germaans. "Die raad krijgt van alven.". // 'alf ' = bovenaards wezen, en 'rad' = raad. 2) 
Germaans. “Edel en vredelievend.”. // ‘athal’ = adel, edel. ‘frid’ = vrede, geborgenheid, zekerheid, bescherming. 
Alfredo. (m) Alfreda. (v) Spaans. Italiaans. Vormen van Alfred.  
Alfredus. (v) Gelatiniseerde vorm van Alfred. 
Alfried. (m) Alfrieda. (v) Duitse vormen van Alfred. "Die raad krijgt van alven.". 
Alfrik. (m) Alfrika. (m) Vormen van Alberik. "Heersend over het elfenrijk.". 
Alfrikus. (m) Latinisering van Alfrik. "Heersend over het elfenrijk.". 
Alfrina. (v) Verfraaiing van Alf. "Alf of Elf.". 
Alfsigesley. (v) Noors. "Land (Eiland) van de Elvenoverwinning.". 
Alfter. (m) Variant van Alf. 
Algar.  Algard. (m) Algarda. (v) 1) Germaans. Duits. "Elvenspeer.". // ‘alf’= elf (bovenaards wezen, en ‘gar’ = 
speer, lans. 2) Germaans. Duits “Edele met een speer.”. // ‘athal’ = edel, vaderlijk erfdeel. ‘ger’ = speer, lans. // 
Vergelijk met Adelger. 
Algarus. (m) Latinisering van Algar. 
Alger. (m) Algertsje. (v) 1) Variant van Algar. "Elvenspeer.". 2) Germaans. “Edele met een speer.”. // ‘athal’ = 
edel, vaderlijk erfdeel. ‘ger’ = speer, lans. 
Algernon. (m) Engels - Normandisch. “Besnord. – Met een snor.”. // ‘aux gernons’ = met een snor. 
Algiena. (v) Germaans. “Edele strijdster.”. // ‘athal’ = edel, vaderlijk erfdeel. ‘gund’ = strijd, oorlog. 
Algonda. Algonde. (v) Vormen van Adelgonda. “Edele strijdster.”. 
Algreet. (v) Dubbelnaam van Aal en Greet. // Aal (Aalt). (m) Korte vorm van tweestammige Germaanse namen 
die met een vorm van adel beginnen en het tweede deel begint een d, w of v, zoals: Aaldert. “Edele sterke.”. 
Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". Adelwald. "Edele heerser.". Adelwijn. a) "Edele vriend.". 
b) “Elf. – Bovenaards wezen.”. Agiwalt. "Heerser in het woud.". Althalbalt. "Door dapperheid adel.".  
Greet (Margaret). "Parel.". Ook "Dochter van de zee. - Kind van het licht.". 
Algulphus. (m) Germaans. Latinisering. “Dapper met het zwaard. – Wolf met het zwaard.”. // ‘agil’ = (snijdend) 
zwaard. ‘(w)ulf’ = wolf, sterke. 
Alheit. (v) Vorm van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alhelt. (v) Vorm van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 
Alhena. (v) Arabisch. “Ring. - Ster.”. 
Ali. (m) 1) Arabisch. "Hoog. - Verheven. – Groots.". 2) Germaans. “Ander.”. // ‘ali’ = ander. 
Ali. Aly. (v) Verkorte vorm van Alida. Kijk bij Adelheid. "Van edele afkomst.". 
Alia. (v) Arabisch. 1) Variant van Alya. "Die zich verheft.". 2) Variant van Elia. "Mijn God is Jahweh.". - Mijn God 
is JHWH.". 
Alia. Aliah. (v) 1) Vormen van Aliyah. “Die zich verheft.”. 2) Korte vorm van Adelheid. "Van edele afkomst.". - 
"Van een edel soort.". 


