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

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch,
mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande toestemming van de auteur.
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Over de namen in dit boek
Het krijgen van een kind wordt door veel ouders ervaren als het krijgen van een
onvergelijkbaar, wondermooi cadeau. Klein, kwetsbaar, mooi en lief. Met de
geboorte van je kind breekt er een nieuwe levensfase aan, dit kind wordt aan
jullie zorgen toevertrouwd. Dit is misschien wel de grootste en ingrijpendste
verandering in jullie leven.
Jullie staan aan het begin van een nieuwe weg.
Hoe zal jullie kind heten?
Het kiezen van de naam of de namen voor je kind is een bijzonder en vaak ook
leuk proces. Misschien is keus snel gemaakt, misschien is het een lange
zoektocht. Mogelijk ben je op zoek naar een naam met een bijzondere betekenis.
Aan mij is gevraagd naar namen met in de duidingen ‘geven en of krijgen’.
Naar de duidingen die zeggen: ‘Mijn kind is een geschenk’.
Dergelijke namen zijn er heel veel, wereldwijd en in alle culturen kom je ze tegen.
Een aantal van die namen ken je vast, maar misschien heb je nooit stilgestaan bij
de mogelijke betekenissen.
De lijst met namen is langer geworden dan ik vooraf had ingeschat,
tienduizenden namen, meer dan driehonderd bladzijden.
Alle namen in dit boek hebben iets te maken met geven, schenken, gul, royaal,
krijgen en of mild. In de duiding van de namen vind je woorden als: geven, gever,
vergever, goed, goedgeefs, vrijgevig, gul, royaal, genade, genadig, barmhartig,
geschenk, cadeau, delen, uitdelen, verdelen en zegen.
Bij de woorden ‘genade, barmhartig en zegen’ geef ik een kleine toelichting.
Genade: Genade is een begrip dat rijk is aan betekenissen. Genade wil zeggen
dat je zomaar iets krijgt, ‘je valt in de gunst’. In de gunst vallen geeft
voordelen. Je kan in gunst of in de genade vallen bij mensen, als dat zo is
krijg je zomaar bepaalde voordelen. Het woord genade wordt veel gebruikt
door godsdienstige mensen. ‘Genade van God’ betekent dat je zomaar iets
van God krijgt, ‘het leven, jouw muzikale talenten, gezondheid,
intelligentie, een kind en noem maar op’.
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De oorsprong van het woord genade wordt gezocht in het Hebreeuwse
woord ‘chesed’.
Chesed is goedheid die zich uit naar anderen. Voor de Joden betekent
chesed ‘Gods betrokkenheid en verbondenheid met de mensen, met de
wereld’. Het geeft aan hoe wij mensen met elkaar om moeten gaan:
‘trouw, vergevend, vriendelijk, behulpzaam, steunend, opbouwend en
liefdevol’.
Ook voor moslims is het woord genade een belangrijk woord. In de Koran
wordt het meer dan vijftig keer gebruikt. In de Koran staat dat wij niet
zonder Allah’s genade kunnen. Soera 2.37: Hij is de genadegever, de
barmhartige.
In de twaalfde eeuw ontstond in Europa de ‘Hoofse cultuur’ - een
gedragscode die gold aan het hof. Een gedragscode voor de adel en voor
ridders. In deze gedragscode waren regels opgenomen over het genadig
omgaan met ondergeschikten en gevangenen. Deze gedragscode was
een belangrijke richtlijn voor wetgeving en rechtspraak en manieren van
denken en handelen.

Barmhartig. Volgens ‘van Dale Etymologisch Woordenboek’ heeft barmhartig te
maken met ontfermen. Erbarmen wil zeggen er wordt gezorgd. Als iemand
barhartig voor jou is, wil dat zeggen dat hij/zij warmhartig voor jou is.
Hij/Zij draagt jou een warm hart toe. Jij krijgt het goede, je krijgt zorg, er
wordt met jou meegeleefd. Van Dale noemt in de uitleg de ‘Barmhartige
Samaritaan’ dat is iemand die op zijn reis door een onherbergzaam gebied
langs de weg een beroofde, mishandelde en aan zijn lot overgelaten reiziger
ziet. Hij ontfermt zich over hem, geeft hem de eerste zorg. Hierna brengt hij
de man naar een herberg waar hij de herbergier vraagt de verzorging over
te nemen. Hij betaalt herbergier ruim, en zegt bij zijn volgend bezoek zo
nodig bij te betalen.
Zegen. ‘van Dale Etymologisch woordenboek’ houdt het eenvoudig, en zegt:
‘Blijk van gunst’. Als iemand zijn zegen aan iemand geeft dan zegt hij hem
of haar een bijzondere steun toe. Zegen geven is heil en voorspoed geven.
Een zegen krijgen is een toezegging en garantie van iemand krijgen. Als
iemand jou een zegen geeft, zegt hij je op een bijzondere manier te
steunen.
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VOORNAMEN - JIJ BENT ONS GESCHENK
Namen die praten over ‘geven en gul’
Aacieah. Aaciyah. Aaciyeh. (v) Varianten van Ashiya. Arabisch. Perzisch,. Swahili. a) "Leven.".
– “Voorspoed.”. b) “Azië.” c) “Oosten.”. d) “God is genadig.”. e) “Helend. – Vrede
stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e) “Nadenkend. – Peinzend. –
Melancholisch.”.
Aadia. (m - v) India. Sanskriet. Hindoe. “Geschenk.”. – “Eerste. – Belangrijkste.”. // ‘adi’ =
aanvang, begin, ontstaan.
Aadrisha. (v) India. “Geschenk van God.”. – Geschenk uit de hemel.”.
Aaf. (m - v) Aaffien. Aaffiena. Aaffina. Aafien. Aafje. Aafke. Aafkelina. 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.".
Aaf. (m) Aafa. Aafe. Aafeh. (v) Arabisch. “Vergever. – Kwijtschelder.”.
Aafeene. // Aafyne. (m – v) Arabisch. Varianten van Afeen. “Die vergeeft. – Die anderen
vergeeft.”.
Aafeyrah. Aafeyreh. (v) Arabisch. Varianten van Afira. “Vrouw die het eerste water geeft aan
een plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.
Aafira. Aafiyrah. Aafireh. // Afira. (v) Arabisch. “Vrouw die het eerste water geeft aan een
plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.
Aafyne. // Aafeene. (m – v) Arabisch. Varianten van Afeen. “Die vergeeft. – Die anderen
vergeeft.”.
Aahuk. (v) India. Hindoe. “Godsgeschenk.”.
Aaileen. (v) Variant van Aileen. a) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige
– Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c) Turks. “Stralenkrans (Halo)
rond de maan.”.
Aaiz. (m) Aaiza. Aaizah. (v) Arabisch. “Aflossing. – Vervulling.”. – “Geschenk van Allah
gegeven voor iets dat weggenomen is.”.
Aaksha. (v) India. Sanskriet. “Zegen van God. – Genade van God.”.
Aala. Aalaa. (v) Arabisch. Varianten van Ala. “Gunst. – Genade. – Wonder.”.
Aala. // Aali. (m) Arabisch. “Hoogste. – Verheven. – Oppermachtig.”.
Aana. (v) Variant van Ana. a) “Dartel. – Vrolijk.”. – “Geliefd.”. b) “Moeder.”. c) "Genadige. Lieflijke.".
Aanam. (m) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Geschenk van de God Ganesha.”.
Aanish. (m) Aanishah. Aaniseh. (v) Perzisch. Arabisch. Varianten van Anish of Aaneseh. a)
“Opperste. – Belangrijkste.”. – “Voortdurende.”. - “Hoogste. – Continu.”. b) “Genadig. –
Vergevend.”. - Lieflijk.”. c) “Reine. – Kuise. – Heilige. – Goede natuur.”.
Aaniya. Aaniyah. (v) Varianten van Anya (Anna). "Genadig. - Lieflijk.". – “God (ver)geeft.”.
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Aanshi. // Anshi. (v) India. Hindoe. Sanskriet. “Geschenk van God.”.
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. 3) Germaans.
“Reus.”. // ‘ant’ = reus, groot.
Aanvee. (v) India. Hindoe. “Vreugdevol geschenk van God.”.
Aaph. // Aph. (m) Aapha. Aaphah. Aapheh. (v) Arabisch. Varianten van Aaf. “Vergever. –
Kwijtschelder.”.
Aapherah. Aapheyra. (v) Arabisch. Varianten van Afira. “Vrouw die het eerste water geeft aan
een plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.
Aaphira. // Afira. (v) Arabisch. Variant van Aafira. “Vrouw die het eerste water geeft aan een
plant of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.
Aariaani. (v) India. Sanskriet“Puur. – Zuiver. – Geschenk van God.”.
Aaseiah. Aaseyyah. Aaseyyeh. Aasieah. (v) Varianten van Ashiya. Arabisch. Perzisch,. Swahili.
a) "Leven.". – “Voorspoed.”. b) “Azië.” c) “Oosten.”. d) “God is genadig.”. e) “Helend. –
Vrede stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e) “Nadenkend. – Peinzend. –
Melancholisch.”.
Aasheya. Aasheyah. (v) 1) Arabisch. Swahili. Varianten van Aisha. "Leven.". – “Voorspoed.”.
2) Varianten van Asiya. a) “Azië.” b) “Oosten.”. c) “God is genadig.”. d) “Helend. – Vrede
stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e) “Nadenkend. – Peinzend. –
Melancholisch.”.
Aashi. (v) India. Sanskriet. Arabisch. "Lach.”. – “Vreugde.”. – “Zegening.”.
Aashiya. Aashiyah. (v) 1) Arabisch. Swahili. Varianten van Aisha. "Leven.". – “Voorspoed.”. 2)
Varianten van Asiya. a) “Azië.” b) “Oosten.”. c) “God is genadig.”. d) “Helend. – Vrede
stichtend.”.- “Die zorg heeft voor zieke mensen.”. e) “Nadenkend. – Peinzend. –
Melancholisch.”.
Aasia. Aasiaa. Aasieah. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. Koerdisch. Varianten van Asia of
Asya. a) “Azië.” Naar het werelddeel. De naam Azië is mogelijk afgeleid van het
Akkadiaanse woordje ‘asu’ = oosten. b) “Oosten.”. c) Poolse vormen van Johanna. “God
is genadig.”. – “God (ver)geeft.”. d) “Helend. – Vrede stichtend.”. e) Variant van Aasiyah.
“Zorgende. – Zorgzame.”. – “Vriendelijke.”.
Aasje. (v) Vorm van Haas(je). a) "Stevige. - Krachtige. – Strijdster.". b) "God is genadig.".
Aasya. (v) Variant van Ashiya of Asya. Arabisch. Perzisch,. Swahili. a) "Leven.". – “Voorspoed.”.
b) “Azië.” c) “Oosten.”. d) “God is genadig.”. e) “Helend. – Vrede stichtend.”.- “Die zorg
heeft voor zieke mensen.”. e) “Nadenkend. – Peinzend. – Melancholisch.”.
Aata. (m) Variant van Ata. a) Turks. Koerdisch. “Vader. – Zorgdrager.”. b) Arabisch. “Geschenk
(van God).”.
Aatee. // Atee. (m) Aateea. Aateea. (v) Arabisch. Varianten van Aati of Aatiya. “Gever. –
Schenker. – Goeddoener.”. - “Gul. – Goedgeefs.”.
Aateia. Aateiah. (v) Arabisch. Varianten van Aatiyah. “Gul. – Goedgeefs. - Geefster.”.
Aatek. Ateke. (m) Aatekah. (v) Arabisch. Varianten van Aatik. “Uitgekozen. – Geselecteerd.”.
– “Zuiver. – Puur. – Gul.”.
Aatey. Aateyk. (m) Aateyka. Aateykah. (v) Arabisch. Variant van Aati nof Aatik. “Gever. –
Schenker. – Goeddoener.”. – “Zuiver. – Puur. – Gul.”.
Aati. (m) Arabisch. “Gever. – Schenker. – Goeddoener.”.
Aatic. // Atic. (m) Aatica. Aaticah. (v) Arabisch. Varianten van Aatik. “Uitgekozen. –
Geselecteerd.”. – “Zuiver. – Puur. – Gul.”.
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Aatik. (m) Aatikah. (v) Arabisch. “Uitgekozen. – Geselecteerd.”. – “Zuiver. – Puur. – Gul.”.
Aatiyah. Aatiyyah. (v) Arabisch. “Gul. – Goedgeefs. - Geefster.”.
Aavya (v) India. Hindoe. “Eerste straal van de zon.”. – “Geschenk van God.”.
Aaydhdh. // Aaidde. (m) Aaydhe. Aaydah. (v) Arabisch. Varianten van Aaiz. “Aflossing. –
Vervulling.”. – “Geschenk van Allah gegeven voor iets dat weggenomen is.”.
Aayez. (m) Aayezah. (v) Arabisch. Varianten van Aayiz. “Vervanging. – Aflossing. – Gift voor
iets dat verloren is.”.
Aayiz. (m) Aayizah. (v) Arabisch. “Vervanging. – Aflossing. – Gift voor iets dat verloren is.”.
Aayleen. // Ayleen. (v) Varianten van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Abdal Basit. // Abdul Basit. (m) Arabisch. “Dienaar van De Zich Uitstrekkende.”. – “Dat is Hij
wiens hand overal komt en gul geeft.”.
Abdal’Gaffar. Abdal Ghaffar. // Abdul’Gaffar. Abdul’Ghaffar. (m) Arabisch. “Dienaar van Die
vergeeft.”.
Abdal Gafoor. Abdal Ghafur. // Abdul Gafoor. Abdul Ghafur. (m) Arabisch. “Dienaar van Die
Vergeeft.”. – “Dienaar van de meest vergevende.”.
Abdal’Karim. // Abdul Karim. (m) Arabisch. "Dienaar van de Goedgeefse.". – “Dienaar van de
Edele.”. // 'abd-al' = dienaar van. 'karim' = gul; genereus; edelmoedig; mild.
Abd-al’Rahman. (m) Arabisch. "Dienaar van de barmhartige.". // 'abd-al' = dienaar van.
'rahman' = barmhartig; genadig.
Abdal’Rauf. (m) Arabisch. “Dienaar van de Meest Genadige.”. – “Dienaar van de meest
Barmhartige.”.
Abdel Baaset. Abdel Baasit. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Basit. “Dienaar van De Zich
Uitstrekkende.”. – “Dat is Hij wiens hand overal komt en gul geeft.”.
Abdel Gafoor. Abdel Ghafur. Abdel Ghafure. // (m) Arabisch. Varianten van Abdul Ghafoor.
“Dienaar van Die Vergeeft.”. – “Dienaar van de meest vergevende.”.
Abdel-Karim. Abdel Kareem. Abdel Kareeme. Abdel Kareime. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Karim. "Knecht (Dienaar) van meest genereuze.”. “Dienaar van de goedgeefse.".
Abdel Raheem. Abder Raman. // Abdur Raheem. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Raheem
of Abdur Raheem. “Dienaar van De meest Genadige.”. - “Dienaar van De meest
Gracieuze.
Abder Razzaq. Abder Rezzak. Abder Rezzaq. (m) Arabisch. Variant van Abdur Razzaq.
“Dienaar van De Gever van Voorzienigheid.”. – “Dienaar van De Schenker van Voedsel.”.
Abdal Afuw. Abdalafuw. Abdal Afuww. // Abdul Afuw. (m) Arabisch. “Dienaar van De
Vergevende.”.
Abd-al’Muizz. (m) Arabisch. “Dienaar van de Gever van macht.”.
Abdal Musawwir. // Abdul Musawwir. (m) Arabisch. “Dienaar van De Vormgever.”. –
“Dienaar van De Ontwerper.”. // ‘al-Musawwir’ = schepper van vormen; ontwerper.
Abdal Wahaab. // Abdul Wahaab. (m) Arabisch. “Dienaar van De Gever.”.
Abdal’Wahhab. (m) Arabisch. “Dienaar van De Gever.”.
Abdol Baaset. Abdol Baasit. Abdol Baasyt. Abdol Basit. (m) Arabisch. Varianten van Abdul
Basit. “Dienaar van De Zich Uitstrekkende.”. – “Dat is Hij wiens hand overal komt en gul
geeft.”.
Abdol Ghafour. Abdol Ghefure. (m) Arabisch. Varianten van Abdal Ghafoor. “Dienaar van Die
Vergeeft.”. – “Dienaar van de meest vergevende.”.
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Abdol-Kareem. Abdel Kareime. Abdel Karim. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Karim.
"Knecht (Dienaar) van meest genereuze.”. “Dienaar van de goedgeefse.".
Abdol Muwsewwir. Abdol Muwsewwire. Abdol Muwsawwwiyr. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Musawwir. “Dienaar van De Vormgever.”. – “Dienaar van De Ontwerper.”.
Abdol Razzak. Abdol Razzaq. (m) Arabisch. Variant van Abdur Razzaq. “Dienaar van De Gever
van Voorzienigheid.”. – “Dienaar van De Schenker van Voedsel.”.
Abdor Raheem. Abdor Rahym. Abdor Rehym. (m) Arabisch. Varianten van Abdur Raheem.
“Dienaar van de meest genadige.”.
Abdul Afuw. Abdulafuw. Abdul Afuww. // Abdal Afuw. (m) Arabisch. “Dienaar van De
Vergevende.”.
Abdul Baaset. (m) Arabisch. Variant van Abdul Basit. “Dienaar van De Zich Uitstrekkende.”. –
“Dat is Hij wiens hand overal komt en gul geeft.”.
Abdul Basit. Abdul Basyt. // Abdal Basit. (m) Arabisch. “Dienaar van De Zich Uitstrekkende.”.
– “Dat is Hij wiens hand overal komt en gul geeft.”.
Abul Fadel. Abul Fadl. Abul Fadhel. Abul Fadhl. (m) Arabisch. Varianten van Abul Fazel. “Vader
van de gulheid.”. – “Vader van de genade.”.
Abul Fazl. Abul Fazel. Abul Fedhel. Abul Fezel. Abul Fezl. (m) Arabisch. “Vader van de
gulheid.”. – “Vader van de genade.”.
Abdul Ghaffaar. Abdul Gafar. Abdul Gafaar. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Gaffar.
“Dienaar van Die vergeeft.”.
Abdul Gaffar. Abdul Ghaffar. // Abdal Gaffar. Abdal Ghaffar. (m) Arabisch. “Dienaar van Die
vergeeft.”.
Abdul Gafoor. Abdul Ghafur. Abdl Ghafure. // Abdal Gafoor. (m) Arabisch. “Dienaar van Die
Vergeeft.”. – “Dienaar van de meest vergevende.”.
Abdul Ghefoor. Abdul Ghefuure. (m) Arabisch. Varianten van Abdal Ghafoor. “Dienaar van
Die Vergeeft.”. – “Dienaar van de meest vergevende.”.
Abdul’Haleem. (m) Arabisch. Variant van Abdul Halim. “Dienaar van de milde.”. – “Dienaar
van de geduldige.”.
Abdul’Halim. Abdul Halym. // Abdal Halim. (m) Arabisch. “Dienaar van de milde.”. – “Dienaar
van de geduldige.”.
Abdul-Kareem. Abdel Kareime. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Karim. "Knecht (Dienaar)
van meest genereuze.”. “Dienaar van de goedgeefse.".
Abdul-Karim. // Abdal Karim. (m) Arabisch. Vormen van Abd-allah. "Knecht (Dienaar) van
meest genereuze.”. “Dienaar van de goedgeefse.". // 'abdul - abd' = dienaar. ‘karim’ = =
gul; genereus; goedgeefs, edelmoedig; mild. // Karim is in de Koran een van de namen
voor God.
Abdul Mosawwiyr. Abdul Mosewwire. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Musawwir.
“Dienaar van De Vormgever.”. – “Dienaar van De Ontwerper.”.
Abdul Musawwir. // Abdal Musawwir. (m) Arabisch. “Dienaar van De Vormgever.”. –
“Dienaar van De Ontwerper.”. // ‘al-Musawwir’ = schepper van vormen; ontwerper.
Abduwl Mosawwer. (m) Arabisch. Variant van Abdul Musawwir. “Dienaar van De
Vormgever.”. – “Dienaar van De Ontwerper.”.
Abdul Raheem. Abdul Rahim. // Abdur Raheem. (m) Arabisch. Varianten van Abdur Raheem.
“Dienaar van De meest Genadige.”. - “Dienaar van De meest Gracieuze.
Abdul-Rahman. (m) Arabisch. Vorm van Abd-al-rahman. "Dienaar van de Barmhartige.".
Abdul Razzaq. // Abdur Razzaq. (m) Arabisch. “Dienaar van De Gever van Voorzienigheid.”. –
“Dienaar van De Schenker van Voedsel.”.
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Abdul Wahaab. Abdul Wahhaab. Abdul Wahab.. // Abdal Wahaab. (m) Arabisch. “Dienaar
van De Gever.”.
Abdur Raheem. Abdur Rahym. (m) Arabisch. “Dienaar van de meest genadige.”.
Abdur Razzaq. Abdur Rezzak. // Abdul Razzaq. (m) Arabisch. “Dienaar van De Gever van
Voorzienigheid.”. – “Dienaar van De Schenker van Voedsel.”.
Abidja. Abisjah. (m) Hebreeuws. Varianten van Abisha. “Geschenk van God.”.
Abijah. // Abisha(h). (m - v) Hebreeuws. "Mijn vader is Jahweh.". - “Geschenk van God.”.
Abinadab. Abinadav. (m) Hebreeuws. 1) “Mijn vader is gul(vrijgevig). - Mijn vader is edel. –
Mijn vader is gewillig.”. 2) “Mijn broeder is edel. – Mijn broeder is gewillig.”.
Abisai. // Abishai. (m) Hebreeuws. "Mijn vader doet zich gelden. - Mijn vader’s gift.". “Geschenk van God.”.
Abisha. Abishah. (m - v) 1) Hebreeuws. “Vader van een geschenk.”. – “Geschenk van God.”. 2)
Vormen van Abijah. "Mijn vader is Jahweh.". // Abisha was oorspronkelijk een
jongensnaam.
Abishai. // Abisai. // Avishai. (m) Hebreeuws. "Vader van een geschenk.”- “Mijn vader doet
zich gelden. - Mijn vader’s gift.". - “Geschenk van God.”.
Abital. // Avital. (m - v) Hebreeuws. "Mijn vader is nachtdauw.". – “Mijn vader is dauw.”. //
Met deze naam wordt uitgedrukt dat God - Jahweh (iedere dag opnieuw) leven geeft.
Abjatar. Abjathar. // Evyatar. (m) Hebreeuws. "Vader is verheven.". – “Mijn vader is groot
(schenkt in overvloed).”.
Absai. (m) Hebreeuws. “Mijn vader is Jesse.”. – “Mijn vader is een gift.”.
Acef. (m) Acefah. (v) Arabisch. Varianten van Asif. a) "Vergeving.". b) “Sterk. – Krachtig.”.
Aciph. (m) Aciphah. (v) Arabisch. Varianten van Asif. a) "Vergeving.". b) “Sterk. – Krachtig.”.
Addiah. (v) 1) Hebreeuws. “Ornament van God.”. 2) Swahili. “Geschenk van God.”.
Adea.(v) 1) Germaans. “Edel.”. – “Van een edel geslacht.”. // ‘adel’ = edel. 2) Frans. Deens.
“Geschenk van God.”. // Frans. ‘dieu’ = god.
Adelrad. (m) Duits. Germaans. "Edele raadgever.”. // ‘athal’ = edel, adel, vaderlijk erfdeel. ‘rad’
= raad, raadgever, wijze.
Adeodatus. (m) Adeodata. (m) Latijn. "Door God gegeven.".
Adeonatus. Deodat. Dieudonne. (m) Latijn. "Door God gegeven. - Godsgeschenk.".
Adia. (v) 1) Germaans. “Edel. – Nobel.”. // ‘adel’ = adel, edel. 2) Swahili. “Geschenk.”.
Adiah. // Adiya. (v) 1) Germaans. “Edel. – Nobel.”. – “Van een edel geslacht // ‘adel’ = adel,
edel. 2) Hebreeuws. Swahili. “Versiering van God. – Geschenk van God.”.
Adiya. Adiyah. // Adiah. (v) 1) Germaans. “Edel. – Nobel.”. – “Van een edel geslacht // ‘adel’
= adel, edel. 2) Hebreeuws. “Versiering van God. – Geschenk van God.”.
Adonatus. (m) Adonata. (v) Varianten van Donatus. "(Door God) Geschonken.".
Adora. Adorah. (v) 1) Grieks. “Geschenk.”. // ‘doron’ = geschenk, gift. 2) Spaanse vormen van
Adoree. "Aanbedene.".
Adrianna. Adrianne. (v) 1) Vorm van Adri. Adriana. "Akkervrouw. - Landbouwster.". 2)
Dubbelnaam van Adri. Adriana. "Akkervrouw. - Landbouwster.", en Anne (Johannes).
“God is genadig.”.
Aeaade. // Aeade. (m) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”.
Aeade. // Aeaade. (m) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”.
Aedde. (m - v) Arabisch. Variant van Aaiz. “Aflossing. – Vervulling.”. – “Geschenk van Allah
gegeven voor iets dat weggenomen is.”.
Ædelræd. (m) Engels. Noors. “Edele raadgever.”. // ‘ædel’ = adel; edel. ‘ræd’ = raad; advies.
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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.".
Aeidh. Aeidhdh. (m) Aeidhe. (v) Arabisch. Varianten van Aaiz. “Aflossing. – Vervulling.”. –
“Geschenk van Allah gegeven voor iets dat weggenomen is.”.
Aelfgifu. (v) Angola. Engeland. “Geschenk van bovennatuurlijke krachten.”. – “Geschenk van
de stralende, - Stralend geschenk.”.
Aelgytha. (v) Angola. Engeland. “Stralend geschenk.”.
Ælræd. Aelred. (m) Engels. Noors. Vormen van Ethelred of Ædelræd. “Edele raadgever.”.
Aelredus. (m) Latinisering van Aelred. “Edele raad(gever).”.
Aeman. Aemene. (m) Arabisch. Libanees. Frans. Varianten van Ayman. “Gezegend. – Gelukkig.
– Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. – “Fortuinlijk.”.
Aengifu. (v) Middeleeuws Engels. “Geschenk voor de ogen.”. // ‘gifu’ = geschenk.
Aesar. Aesare. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Levend in
weelde.”. -"Zeer voorspoedig. – Gelukkig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. – Gezegend. Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aesef. Aeseyf. Aesiph. (m) Aesef. Aeseyfah. Aesispah. (v) Arabisch. Varianten van Asif. a)
"Vergeving.". b) “Sterk. – Krachtig.”.
Aeser. Aesere. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Gelukkig
levend.”. – “Levend in weelde.”. -"Zeer voorspoedig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. –
Gezegend. - Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aesif. (m) Aesifah. (v) Arabisch. Varianten van Asif. a) "Vergeving.". b) “Sterk. – Krachtig.”.
Aethelgifu. (m) Middeleeuws Engels. “Edel geschenk.”. // ‘gifu’ = geschenk.
Aethelgyth. (m) Middeleeuws Engels. “Geschenk van een edele slang.”. // áethel’ = edel.
Aethelhun. (m) Middeleeuws Engels. “Geschenk van een edele slang.”. // áethel’ = edel.
Æthelred. // Ethelred. (m) Engels. “Edele rode.”. – “Edele raadgever.”. – “Naam van een
koning.”. // ‘ethel’ = adel, edel. ‘red’ = rood; ook raad.
Aeyde. Aeydde. (m) Aeyda, Aeydhe. Aeyze. (m - v) Arabisch. Varianten van Aaiz. “Aflossing. –
Vervulling.”. – “Geschenk van Allah gegeven voor iets dat weggenomen is.”.
Aeze. (v) Arabisch. Variant van Aaiz. “Aflossing. – Vervulling.”. – “Geschenk van Allah gegeven
voor iets dat weggenomen is.”.
Afa. (v) Arabisch. Variant van Aaf. “Vergever. – Kwijtschelder.”.
Afeen. Afeene. (m – v) Arabisch. “Die vergeeft. – Die anderen vergeeft.”.
Afeh. (v) Arabisch. Variant van Aaf. “Vergever. – Kwijtschelder.”.
Aferah. (v) Arabisch. Variant van Afira. “Vrouw die het eerste water geeft aan een plant of
zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.
Afeyn. (m – v) Arabisch. Variant van Afeen. “Die vergeeft. – Die anderen vergeeft.”.
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.".
Afin. (m – v) Arabisch. Variant van Afeen. “Die vergeeft. – Die anderen vergeeft.”.
Afira. Afirah. Afiyreh. // Aafira. (v) Arabisch. “Vrouw die het eerste water geeft aan een plant
of zaad nadat gepoot of gezaaid is.”.
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Afke. (v) Variant van Aafke. a) "Bovennatuurlijk wezen.". b) "Wijze. - Eeuwen oude.". c)
“Afrikaanse.". d) "Leven gevende.". - "Levende.".
Afshan. Afshane. (m - v) Arabisch. Perzisch. 1) “Versiering. – Sieraad.”. 2) “Verspreider. –
Verdeler.”. // ‘afshan’ = verspreiden; verbreiden; verdelen; verstrooien.
Ageyad. // Agyad. (m) Arabisch. Varianten van Ajiad. “Edel.”. – “Gul. – Goedgeefs.”.
Agyad. // Ageyad. (m) Arabisch. Varianten van Ajiad. “Edel.”. – “Gul. – Goedgeefs.”.
Ahish. (m) Hindoe. “Koning/Heer van de slangen.”. – “Gezegend.”. – “Geschenk van God.”.
Ahuti. (v - m) Sanskriet. Hindoe. “Offer. - Geschenken offeren.”.
Aiaad. Aiaade. (m) 1) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2)
Arabisch. Varianten van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Aiaamen. Aiaamin. // Aiamen. Aiamin. (m – v) Arabisch. Libanees. Varianten van Ayamin.
“Gezegenden. – Gelukkigen. – Rechtshandigen.”. – “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. –
“Fortuinlijken.”.
Aiaasha. Aiaashah. (v) Arabisch. Turks. Varianten van Ayasha (Aischa). "Voorspoed. – Geluk.
- Welvaart. – Goed leven. – Gelukkig levend.". – “Die goed leeft.”. – “Die een goed leven
heeft.”.
Aiaat. Aiat. (v - m) Arabisch. Variant van Ayaat. “Tekens. – Voortekens. - Voorbodes.”.
Aiad. Aiade. (m) 1) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2)
Arabisch. Varianten van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Aifa. (m) Hindoe. “Slim. – Getalenteerd.”. – “Geschenk. – Geschenk van God.”. – “Die graag
alleen is.”.
Aikiel. (m) Aikiela. Aikielah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Aikee. (m) Aikeela. Aikeelah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Aiad. Aiade. (m) 1) Arabisch. Varianten van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2)
Arabisch. Varianten van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Aiamen. Aiamin. (m – v) Arabisch. Libanees. Varianten van Ayamin. “Gezegenden. –
Gelukkigen. – Rechtshandigen.”. – “Krachtigen.”. - “Bijdehanten.”. – “Fortuinlijken.”.
Aileen. Aileena. Aileene. // Eileen. (v) 1) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. –
Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 2) Latijn. “Vogel.”. // ‘äles’ =
gevleugeld; vogel. 3) Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”. // ‘ay’ = maan. ‘hale of
ayla’ = stralenkrans. 4) Vormen van Elisabeth. "Ik zweer bij God.". - "God is mijn eed.". 5)
Iers. “Vriendelijke. – Aangenaam.”. 6) Vormen van Evelien (Eva). a) “Leven gevende. –
Levende.”. b) “Mooi, - Stralend. – Plezierig.”. 7) Iers, Engelse vormen van Éibhleen
(Emeline, Emiel). a) "Navolger. – Mededinger.". b) "Vleiende. - Liefkozende." c)
"Arbeidzame.". 8) Verfraaiingen van Eile. “Dapper met het zwaard.”. 9) Varianten van
Eleonora. a) "God is mijn licht." b) “Fakkel.”. c) "Erbarmende. - Meelijdende. Genadige.". 10) Varianten van Aylin. a) “Kring rond de maan. – Stralenkrans.”. b)
“Hazelnoot.”.
Ailen. Ailene. Ailey. (v) Varianten van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Ailie. Aili. Ailke. (v) Fries. Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.

17

Aillie. Ailli. Aillin. Aillke. (v) Fries. Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende.
- Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c)
Turks. “Stralenkrans (Halo) rond de maan.”.
Ailyn. (v) Vleivorm van Aileen. a) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige –
Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. c) Turks. “Stralenkrans (Halo)
rond de maan.”.
Aiman. Aimane. (m) 1) Sanskriet. “Zeer dapper.”. 2) Arabisch. Libanees. Frans. Varianten van
Ayman. “Gezegend. – Gelukkig. – Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. –
“Fortuinlijk.”.
Aimene. (m) Arabisch. Libanees. Frans. Variant van Ayman. “Gezegend. – Gelukkig. –
Rechtshandig.”. – “Krachtig.”. - “Bijdehand.”. – “Fortuinlijk.”.
Aina. (v) // Aino. (m) 1) Scandinavisch. “Voor eeuwig.”. – “Uniek.”. 2) Scandinavische vormen
van Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 3) Spaans. Catalaans. Varianten van Adriaan
(Adrianus). a) “Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.".
Áine. Aineh. (v) 1) Iers. Gallisch. “Stralend. – Gelukkig.”. 2) Varianten van Aina. a)
Scandinavisch. “Voor eeuwig.”. – “Uniek.”. b) Scandinavische vormen van Anna.
"Genadige. - Lieflijke.". c) Spaans. Catalaans. Varianten van Adriaan (Adrianus). *)
“Landbouwer.". *) "Inwoner van Adria.". 3) Varianten van Ain. a) Arabisch. “Zeldzaam
oog.”. b) Hebreeuws. ” Bron. - Fontein.”. – “Lente.”. 4) Varianten van Ayineh. “Spiegel”.
Dat staat voor: “Zuiver hart. – Eerlijk. – Oprecht.”. 5) Gallisch. Varianten van Aithe.
“Vuur.”. 6) Iers. Varianten van Eithne. “Kern. – Pit.”.
Aino. (m) // Aina. (v) 1) Scandinavisch. “Voor eeuwig.”. – “Uniek.”. 2) Scandinavische vormen
van Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 3) Spaans. Catalaans. Varianten van Adriaan
(Adrianus). a) “Landbouwer.". b) "Inwoner van Adria.".
Aiser. Aisere. (m) Arabisch. Varianten van Aysar. “Beter (Mooier) levend.”. – “Gelukkig
levend.”. – “Levend in weelde.”. -"Zeer voorspoedig. - Ongedwongen. - Gemakkelijk. –
Gezegend. - Welvarend.". - “Voortvarende.”. – “Die een goed karakter heeft.”.
Aishi. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Godsgeschenk.”.
Aiyad. (m) 1) Arabisch. Variant van Ayad. “Zegeningen. – Geluk. – Krachten.”. 2) Arabisch.
Variant van Ayyad. “Die anderen versterkt.”. – “Die anderen kracht geeft.”.
Ajaawid. // Ajawid. (m – v) Arabisch. Varianten van Ajaweed. “Gul. – Goedgeefs.”. –
“Vriendelijk handelend.”.
Ajana. Ajaana. (v) Engels. Amerikaans. Vormen van Janae (Johannes). "God is genadig.". –
“God (ver)geeft.”.
Ajanae. Ajanee. (v) Engels. Amerikaans. Janae een vorm van Johannes met als voorvoegsel en
A.. "God is genadig.". – “God (ver)geeft.”.
Ajwad. (m) Arabisch. “Meest gulle. – Meest vrijgevige.”.
Ajaweed. Ajaaweed. (m – v) Arabisch. “Gul. – Goedgeefs.”. – “Vriendelijk handelend.”.
Ajawid. // Ajaawid. (m – v) Arabisch. Varianten van Ajaweed. “Gul. – Goedgeefs.”. –
“Vriendelijk handelend.”.
Ajead. // Ajyad. (m) Arabisch. Varianten van Ajiad. “Edel.”. – “Gul. – Goedgeefs.”.
Ajena. (v) Engels. Amerikaans. Vorm van Janae (Johannes). "God is genadig.". – “God
(ver)geeft.”.
Ajiad. Ajiadd. (m) Arabisch. “Edel.”. – “Gul. – Goedgeefs.”.
Ajyad. // Ajead. (m) Arabisch. Varianten van Ajiad. “Edel.”. – “Gul. – Goedgeefs.”.
Akeel. Aeeyl. (m) Akeelah Akeeylah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil of Aqeel. “Begenadigd
met wijsheid.”. – “Zeer wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
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Akeil. (m) Akeila. Akeilah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Akeiyl. (m) Akeiyla. Akeiylah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Akeyl. (m) Akeylah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil of Aqeel. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Zeer wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Akiel. (m) Akiela. Akielah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Akil. (m) Akila. Akilah. Akilaih. Akileh. Akili Akilia. Akiliah. (v) 1) Arabisch. Varianten van Aqil.
“Begenadigd met wijsheid.”. – “Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”. 2) Arabisch. Varianten
van Achille (Achilleus). "Slangenzoon. – Dapperste.".
Akkil. (m) Akkila. Akkilah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. –
“Wijs. – Intelligent. - Echtgenoot.”.
Akram. Akramm. (m) Akrama. Akramah. Akrammah. (v) Arabisch. Sanskriet. Varianten van
Karim. “Goedgeefs. - Gul. - Edel.”. - “Grootmoedig. - Edelmoedig.”. – Voortreffelijk.”.
Akrama. (v) Arabisch. Sanskriet. Akrama is ook een naam voor een: “Vrouwelijke duif.”.
Akreem. Akreemm. (m) Akreema. Akreemah. Akreemma. Akreemmah. (v) Arabisch.
Sanskriet. Varianten van Karim. “Goedgeefs. - Gul. - Edel.”. - “Grootmoedig. Edelmoedig.”. – Voortreffelijk.”.
Akshadha. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Godszegen.”.
Akyl. (m) Akyla. Akylah. (v) Arabisch. Varianten van Aqil. “Begenadigd met wijsheid.”. – “Wijs.
– Intelligent. - Echtgenoot.”.
Ala. Alaa. (m - v Arabisch. "Allerhoogste.". - "Aller Voortreffelijkste.". – “Teken van God.”. “Gunst. – Genade. – Wonder.”.
Alay. (m) Alaya. Alayah. (v) India. "Cadeau. – Geschenk. – Gift.". – "Vrolijk en gelukkig
persoon.".
Aldara. (v) 1) Variant van Aldana. Dubbelnaam van Aldo en Ottto. // Aldo. a) "Edele.". b)
"Oudere. - Ervarene.". // Otto. "Rijk bedeeld. - Erfgoedhouder.”. 2) Grieks. Germaans.
Variant van Aldora. “Gevleugeld geschenk.”. – “Engel.”.
Aldora. Aldorah. Aldorra. Aldorrah. (v) Grieks. “Gevleugeld geschenk.”. – “Engel.”. // ‘doron
– dooron’ = geschenk.
Aldred. (m) Aldreda. (v) Engels. “Oud en ervaren (raadsman – raadgever -bestuurder).”. –
“Altijd edel.”. // ‘al’ = edel. Oudengels. ‘eàld – alde’ = oud, wijs. ‘reat - rat’ = raad, advies.
Aldrich. (m) Oudengels. Noors. Oud Germaans. “Oud en wijs. – Oud en machtig.”. – “Ervaren
en machtig.”. – “Wijze raadgever.”. // ‘eld – old’ = oud, wijs. ‘rat’ = raad. ‘rich’ =
overvloedig, machtig.
Aleanor. Aleanora. (v) Varianten van Eleanor. a) "God is mijn licht." b) “Fakkel.”. c)
"Erbarmende. - Meelijdende. - Genadige.".
Aleen. Aleena. (v) 1) Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. 2)
Perzisch. “Rood. – Rose.”. Figuurlijk: “Gezond. – Sterk. – Bloeiend.”.
Aleire. (v) India. Engeland. “Edel geschenk.”.
Alena. Alenka. (v) 1) Grieks. Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige –
Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 2) Russisch. “Edel.”. // Kijk ook bij Aleena. 3)
Keltisch. “Edel. – Knap. – Mooi.”. 4) Korte vormen van Magdalena (Magdala). "Afkomstig
uit Magdala.". – “Toren.”.
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Alene. // Aline. (v) Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende.
– Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”.
Alenor. Alenora. Alenore. (v) Varianten van Eleanor. a) "God is mijn licht." b) “Fakkel.”. c)
"Erbarmende. - Meelijdende. - Genadige.".
Alfi. Alfie. Alfina. (v) 1) Varianten van Alf. 2) Vormen van Alfred. a) Germaans. "Die raad krijgt
van alven.". b) Germaans. “Edel en vredelievend.”.
Alfre. (m - v) Germaans Vleivorm van Alfred. a) "Die raad krijgt van alven.". b) “Edel en
vredelievend.”.
Alfrad. (m) Alfrada. (v) Oudhoogduits. “Elfenraadgever.”. // ‘alf’ = elf, natuurgeest. ‘rad’ =
raad, raadgever.
Alfred. Alfredas. (m) Alfreda. Alfredah. (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. Alfredos. (m) Alfreda. Alfredda. Alfredia. (v) Spaans. Italiaans. Vormen van Alfred.
Alfredus. (v) Gelatiniseerde vorm van Alfred.
Alfreeda. Alfreedia. (v) Germaans Vormen van Alfred. a) "Die raad krijgt van alven.". b) “Edel
en vredelievend.”.
Alfrey. (m) Alfreya. Alfreyda. (v) Varianten van Alfred. a) "Die raad krijgt van alven.". b) “Edel
en vredelievend.”.
Alfri. (m - v) Germaans Vleivorm van Alfred. a) "Die raad krijgt van alven.". b) “Edel en
vredelievend.”.
Alfried. (m) Alfrieda. (v) Duitse vormen van Alfred. "Die raad krijgt van alven.".
Alfryd. (m) Alfryda. (v) Germaans Vormen van Alfred. a) "Die raad krijgt van alven.". b) “Edel
en vredelievend.”.
Alfy. (m – v) 1) Variant van Alf. 2) Germaans Vleivorm van Alfred. a) "Die raad krijgt van
alven.". b) “Edel en vredelievend.”. 3) Vleivorm van Alfons. "Bereid tot (de strijd).". –
“Edel en bereid.”.
Alian. Aliana. Alianna. Alianne. (v) Samenvoeging van Ali (v) "Hoog. - Verheven. – Groots.",
en An(na) of An(ne). “Genadig.”.
Alianora. (v) Variant van Eléonora. a) "God is mijn licht." b) “Fakkel.”. c) "Erbarmende. Meelijdende. - Genadige.".
Aline. // Alene. (v) Vleivormen van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende.
– Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”.
Allahbakhsh. Allahbukhsh. (m) Arabisch. “Geschenk van Allah.”.
Allahditta. (v) Arabisch. “Geschenk van Allah.”.
Alleen. (v) 1) Vorm van Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 2) Arabisch. "Edele. - Nobele.".
3) Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en Anna.
"Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. 4) Duits, Tsjechische vormen van Magdala.
"Afkomstig uit Madala.". 5) Engels. Variant van Alana. a) “Kleine steen.”. b) “Harmonie.
- Vrede.”. // Meer duiding treft u aan bij Alana.
Allen. (m - v) Allena. Allene. (v) 1) Varianten van Alan. Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Vormen
van Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 3) Arabisch. "Edele. - Nobele.". 4) Vleivormen
van Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.",
en Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 5) Duits, Tsjechische vormen van Magdala. "Afkomstig
uit Madala.". 5) Engels. Varianten van Alana. a) “Kleine steen.”. b) “Harmonie. - Vrede.”.
// Meer duiding treft u aan bij Alana.
Allian. (m) Dubbelnaam van Allie en Johannes. // Johannes, "God is genadig.".
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Allin. (m - v) Allina. Alline. (v) 1) Varianten van Alan. Bretons. Keltisch. "Rots.". 2) Vormen van
Adelien. "Edele. - Van edele afkomst.". 3) Arabisch. "Edele. - Nobele.". 4) Vleivormen van
Aileen. a) Varianten van Helena. "Stralende. - Schitterende. – Gelukkige – Zonnige.", en
Anna. "Genadige. - Lieflijke.". b) “Vogel.”. 5) Duits, Tsjechische vormen van Magdala.
"Afkomstig uit Madala.". 6) Engels. Varianten van Alana. a) “Kleine steen.”. b)
“Harmonie. - Vrede.”. // Meer duiding treft u aan bij Alana.
Allinor. Allinora. (v) Varianten van Eleonora. a) "God is mijn licht." b) “Fakkel.”. c)
"Erbarmende. - Meelijdende. - Genadige.".
Alloura. (v) Oudengels. Spaans. Variant van Alura. “Goddelijke raadgeefster.”.
Allura. Allure. (v) Oudengels. Spaans. Varianten van Alura. “Goddelijke raadgeefster.”.
Alluriana. (v) Japans. “Charmante genade.”.
Alma. (v) 1) Latijn. "Milde. - Goedgeefse.". // De naam 'Alma Mater' - 'Voedende -Goedgeefse
moeder' wordt ook voor universiteiten gebruikt. Ook de godinnen uit de Romeinse
mythologie (zoals de godin Venus) worden 'Alma Mater' genoemd. 2) De naam Alma van
Germaanse afkomst kan geduid worden als: "Boog (van olmenhout.)". 3) Alma wordt
ook geduid als een korte vorm van Almachilde. "Arbeidende strijdster.".
Almarus (m) 1) Latinisering van Alma. a) "Milde. - Goedgeefse.". b) "Boog (van olmenhout.)".
c) "Arbeidende strijdster.". 2) Latinisering van Almar. "Door zijn ervaring vermaard.".
Almina. (v) 1) Verfraaiing van Alma. a) "Milde. - Goedgeefse.". b) "Boog (van olmenhout.)". c)
"Arbeidende strijdster.". 2) Vorm van Athalminna. “Edel door liefde.”.
Almus (m) Mannelijke vorm van Alma. a) "Milde. - Goedgeefse.". b) "Boog (van olmenhout.)".
c) "Arbeidende strijdster.".
Aluer. (m) Oud Noors. Engels. “Ruiter begiftigd met liefde, levensvreugde en grote sociale
vaardigheden.”.
Alugu. (m) Nigeria. “Begiftigd met leiderschap en schoonheid.”. // Agulu is ook de naam van
een stad en een meer in Nigeria.
Alrura. Alrurea. (v) Oudengels. Spaans. Frans. Varianten van Alura. “Goddelijke
raadgeefster.”.
Alura. Alure. (v) Oudengels. Spaans. “Goddelijke raadgeefster.”.
Alverda. (m - v) Scandinavisch. “Geschenk van de Elven.”.
Alyanne. (v) Dubbelnaam van Ali en Anne. // Ali (Alida). "Van edele afkomst.". // Anne a) Vorm
van Johannes. "God is genadig.". b) Vorm van Ane.
Alyona. (v) 1) Russisch. “Fakkel.”. 2) Russisch. Variant van Helena. "Stralende. - Schitterende.
– Gelukkige – Zonnige.", en Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Alyva. (v) Engels. Scandinavisch. “Aan wie een analytische geest geschonken is.”. –
“Elvenraadgever die harmonie, vrede en solidariteit wenst.”.
Amaanat Allah. (v - m) Arabisch. Perzisch Koerdisch. Iran. Variant van Amanat Allah. “Allah’s
opdracht.”. – Van God ontvangen.”. Soms ook: “Door Allah gegeven om voor te zorgen
en te beschermen.”.
Amaanatullah. (v - m) Arabisch. Variant van Amanatullah. “Allahs opdracht.”. – Van God
ontvangen.”. Soms ook: “Door Allah gegeven om voor te zorgen en te beschermen.”.
Amachea. Amacheah. Amachee. Amachey. (v) Nigeria. Varianten van Amachi. “Dit kind is een
geschenk van God.”. - Wie weet wat God ons geeft met/door dit kind.
Amacher. (v) Engelse variant (vervorming) van Marianna. Dubbelnaam van Maria. “Gewenst.
– Lieflijk.”. - "Bittere.", en Anna. "Genadig. - Lieflijk.".
Amachi. Amachie. Amachy. Amachye. (v) Nigeria. “Dit kind is een geschenk van God.”. - Wie
weet wat God ons geeft met/door dit kind.
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Amadola. (v) Variant van Amadora. “Geschenk van liefde.”.
Amadona. (v) Variant van Amadora. “Geschenk van liefde.”.
Amador. Amadore. (m - v) Amadora. (v) Italiaans. Grieks. Latijn. “Geschenk van liefde.”. //
Latijn. ‘amabilis’ = beminnelijk, lieflijk, filiola. Grieks. ‘doron’ = geschenk.
Amadory. (m) Mannelijke vorm van Amadora. “Geschenk van liefde.”.
Amadota. (v) Variant van Amadora. “Geschenk van liefde.”.
Amadre. Amadro. (m) Mannelijke vormen van Amadora. “Geschenk van liefde.”.
Aman. Amane. (m - v) Amana. Amanah. (v) Arabisch. Sanskriet. 1) “Vrede. – Veiligheid. - Rust.
- Kalmte.”. – “Vrede van geest. – Onbezorgdheid.”. 2) “Geschenk. – Betrouwbaar
geschenk.”. 3) Arabisch. Perzisch. “Loyaal en betrouwbaar (geschenk).”. – “Devoot.”.
Amanaat Allah. (v - m) Arabisch. Iran. Koerdisch. “Allah’s opdracht.”. – Van God ontvangen.”.
Soms ook: “Door Allah gegeven om voor te zorgen en te beschermen.”.
Amanaatullah. (v - m) Arabisch. “Allah’s opdracht.”. – Van God ontvangen.”. Soms ook: “Door
Allah gegeven om voor te zorgen en te beschermen.”.
Amanat Allah. (v - m) Arabisch. Perzisch Koerdisch. Iran. “Allah’s opdracht.”. – Van God
ontvangen.”. Soms ook: “Door Allah gegeven om voor te zorgen en te beschermen.”.
Amanatullah. (v) Arabisch. “Allah’s opdracht.”. – Van God ontvangen.”. Soms ook: “Door Allah
gegeven om voor te zorgen en te beschermen.”.
Amaris. (m – v) Amarisa. (v) “Door God beloofd. – “Geschenk van Gods belofte.”. – “Geschenk
van God.”.
Amatul Afuw. (v) Arabisch. “Dienares van de Vergevende.”. Dat is: “Dienares van Allah.”.
Amatul Akram. (v) Arabisch. “Dienares van de Meest Genadige.”. Dat is: “Dienares van Allah.”.
// ‘al Akram’ = genadige, minzame, hoffelijke.
Amatul Ghaffar. (v) Arabisch. “Dienares van de Alles Vergevende.”. Dat is: “Dienares van
Allah.”. // ‘al Ghaffar’ = de alles vergevende.
Amatul Ghafoor. (v) Arabisch. “Dienares van de Meest Vergevende.”. Dat is: “Dienares van
Allah.”.
Amatul Hakeem. (v) Arabisch. “Dienares van de Alles Beslissende.”. Dat is: “Dienares van
Allah.”. // ‘al Hakeem’ = de beslissende; de doorslaggevende.
Amatul Kareem. (v) Arabisch. “Dienares van de Genadige.”. Dat is: “Dienares van Allah.”. //
‘al Kareem’ = de genadige, goedgunstige, minzame.
Amatul Manaan. (v) Arabisch. “Dienares van de Gever.”. Dat is: “Dienares van Allah.”. // ‘al
Manaan’ = de gever; de schenker.
Amatul Mujeeb. (v) Arabisch. “Dienares van de Antwoordgever.”. Dat is: “Dienares van Allah.”.
// ‘al Mujeeb’ = de antwoordgever; responsgever; gehoorgever.
Amatul Musawwir. (v) Arabisch. “Dienares van de Schepper/Vormgever.”. Dat is: “Dienares
van Allah.”. // ‘al Musawwir’ = schepper, vormgever.
Amatul Wahaab. (v) Arabisch. “Dienares van de Gever.”. Dat is: “Dienares van Allah.”. // ‘al
Wahaab’ = de gever; de schenker.
Amatur Raheem. (v) Arabisch. “Dienares van De Meest Genadige.”. Dat is: “Dienares van
Allah.”. // ‘al Raheem’ = de genadige.
Amatur Rahman. (v) Arabisch. “Dienares van De Meest Genadige.”. Dat is: “Dienares van
Allah.”. // ‘al Rahman’ = de genadige, de goedgunstige.
Amba. (v) India. Hindoestaans. “Moeder. – Erbarmende. – Barmhartige.”. – “Parvati.”, dat is:
"Dochter van de berg. - Bergdochter.”. // Kijk ook bij Parvati en Uma. // Kijk ook bij
Ambika.
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Ametoun Nafe. Ametoun Naphe. Ametuwn Naphe. (v) Arabisch. Varianten van Ammatun
Naafe. “Dienares van al-Naafe.”. – “Dienares van de Weldoende.”. – “Dienares van
Zegenende.”.
Amhiti. // Anhiti. (v) India. Hindoe. “Geschenk. - Geschenk van God.”. . // ‘aMhiti’ = gift,
geschenk, donatie.
Amileigh. (m) India. Hindoe. “Brenger van hoop en lach/vreugde.”. – “Godsgeschenk.”.
Ammaton Naafe. Ammatun Naafe. Ammatun Nafe. (v) Arabisch. Varianten van Ammatun
Naafe. “Dienares van al-Naafe.”. – “Dienares van de Weldoende.”. – “Dienares van
Zegenende.”.
Ammatun Naafe. Ammatuwn Naafe. (v) Arabisch. “Dienares van al-Naafe.”. – “Dienares van
de Weldoende.”. – “Dienares van Zegenende.”. // Deze naam is de vrouwelijk vorm van
Abdul Naafee. // ‘nafee’ = weldoen, zegenen.
Amr Allah. Amrallah. Amrollah. (m) Arabisch. “Godswens.”. Bedoeld wordt: “Geschenk van
God.”.
Amre Allah. (m) Arabisch. Variant van Amr Allah. “Godswens.”. Bedoeld wordt: “Geschenk van
God.”.
Amrollah. (m) Arabisch. Variant van Amrulaah. “Godswens.”. Bedoeld wordt: “Geschenk van
God.”.
Amrulaah. (m) Arabisch. Variant van Amrulaah. “Godswens.”. Bedoeld wordt: “Geschenk van
God.”.
Amrullah. Amrulah. (m) Arabisch. “Godswens.”. Bedoeld wordt: “Geschenk van God.”.
Amund. Amundus. (m) Amunda. (v) 1) Scandinavische vormen van Egmond. “Beschermer met
een zwaard.”. 2) Noors. “Bruidsgift. – Geschenk van God.”.
An. Ann. (v) Korte vormen van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
An. (m) Nabije Oosten. Sumeriaans, (taal gesproken in Zuid Mesopotamië). “Hemel. –
Lucht.”. // An is de Sumeriaanse god van de hemel.
An. (m - v) Chinees. Vietnamees. “Vrede. - Vredig.”. // Chinees. ‘an’ = vrede, rust.
Vietnamees. ‘an’ = veilig, zeker.
Ana. Anaa. (v) 1) Vormen van Anna. "Genadige. – Lieflijk.”. 2) India. Sanskriet. “Dartel. –
Vrolijk.”. – “Geliefd.”. 3) Turks. Perzisch. “Moeder.”. // ‘ana’ = moeder; primair,
fundamenteel, wezenlijk, essentieel, hoofd-. 4) Arabisch. Varianten van Aana. “Uren van
de nacht. – Momenten.”.
Anabul. // Annabill. (v) Schots. Engels. Varianten van Annabel.
Anaca. // Anaka. (v) Varianten van Annika (Anna). "Genadig. - Lieflijk.".
Anaceta. (v) Spaanse verkleinvorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anaïs. (v) 1) Hebreeuws. “Bevallig.”. 2) Italiaans. Frans. Vorm van Anna. "Genadige. Lieflijke.".
Anaka. // Anaca. (v) Varianten van Annika (Anna). "Genadig. - Lieflijk.".
Analisa. Analise. Analiza. Analize. (v) Varianten van Annalisa. Dubbelnaam van Anna.
"Genadige. - Lieflijke.", en Lisa (Elisabeth) “Ik zweer bij God.”.
Anam. (m - v) Hindoe. India. “Geschenk. – Zegen.”. – “Bijzonder geschenk van Allah.”.
Anamiriam. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Miriam (Maria) gezien.
Mogelijke duidingen: "Verlangen. - Weerspannige. - Gewenste. - Geliefde.".
Ananias. // Hananias. (m) Anania. (v) Grieks. Hebreeuws. “Die de heer beschermt.”. //
‘hananja’= die de Heer bedekt (beschermt). // "De Heer is genadig - goedgunstig". //
'chanaja' = 'de Heer is genadig'. // Een variant van Ananias is Hananiah. // Ananias is
een Vergriekste vorm van het Hebreeuwse Chananja.
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Ananti. (v) India. Hindoestaans. Sanskriet. "Gift. – Geschenk. – Prachtig geschenk.”.
Anarosa. // Annarosa. (v) 1) Verfraaiingen van Rosa. “Roos.”. // Uitgebreidere duiding vindt
u bij Roos. 2) Dubbelnaam van Anna (Johannus). “Genadig. – Lieflijk.”, en Rosa.
Anca. (v) 1) Variant van Anka (Anna). "Genadige. - Lieflijke.". 2) Korte vorm van Germaanse
namen met ‘arn’ = adelaar, arend.
Anecky. (v) Variant van Annika (Anna). "Genadig. - Lieflijk.".
Anees. (m) Aneesa. Aneese. Aneesha. (v) Arabisch. “Vriendelijk en voorkomend.”. –
“Hartsvriend-(in). – Vriendschap.”. – “Trooster. – Rustgever.”.
Anees. (m) Aneesa. Aneese. Aneesha. (v) Varianten van Anis. a) “Anijs.”. b) “Koekoek.”.
Aneeta. Aneetaa. (v) Hebreeuws. Oud Perzisch. Varianten van Anita. Vormen van Anna.
"Genadig. - Lieflijk. – Vriendelijk.".
Aneis. Aneise. (m) Aneisa. (v) Arabisch. Varianten van Anees. “Vriendelijk en voorkomend.”. –
“Hartsvriend-(in). – Vriendschap.”. – “Trooster. – Rustgever.”.
Anelia. (v) 1) Variant van Anelie. 2) Verfraaiing van Ane.
Anelie. (v) Vorm van Annelies. Samenvoeging van Anne (dan wel Anna) en Lize (Elizabeth.
Anne. “Genadig. – Lieflijk.”, en Lize (Elisabeth). “Ik zweer bij God.”.
Anet. Aneta. Anete. Anetta. Anette. Anettha. Annetta. Annette. (v) Vormen van Anna.
"Genadige. - Lieflijke.".
Anhiti. // Amhiti. (v) India. Hindoe. “Geschenk. - Geschenk van God.”. . // ‘aMhiti’ = gift,
geschenk, donatie.
Ani. (v) Vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Ania. (v) Zweeds, Indische vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anica. // Anika. (v) Zweedse vormen van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Aniek. Anieke. (v) Vormen van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anika. // Anica. (v) 1) Zweedse vormen van Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 2) India. Sanskriet.
“Voorhoede.”. // ‘aniKa’ = gevecht, leger, voorkant, hoofd; legers; troep; marcherende
colonne. // Anika is een naam voor Hindoegodin Durga.
Anikee. (v) Variant van Annika (Anna). "Genadig. - Lieflijk.".
Aniko. (v) Zweedse vormen van Anna (Johannes). "Genadige. - Lieflijke.".
Anina. Anine. (v) 1) Combinatie van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Nina. 2) Russisch. Deens.
Vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.". 3) Korte vormen van Catharina. "Reine. – Kuise.
– Zedige. – Pure. - Zuivere.".
Anique. (v) Franse vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anis. (m) Anisa. Anise. Anisah. Aniseh. (v) 1) Arabisch. "Vriendelijke. – Hartsvriend-(in). –
Metgezel-(lin). – Beste vriend-(in).". 2) Vorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anis. // Anise. (m) Anisa. (v) 1) Arabisch. Varianten van Anees. “Vriendelijk en voorkomend.”.
– “Hartsvriend-(in). – Vriendschap.”. – “Trooster. – Rustgever.”. 2) India. Sanskriet.
Hindoestaans. "Vreugde en plezier.”.
Aniseta. Anicete. (v) Spaans. Varianten van Aniceta. Vormen van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Anish. // Aanish. (m) Anisha. (v) 1) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Opperste. –
Belangrijkste.”. – “Voortdurende.”. - “Hoogste. – Continu.”. // Deze namen zijn namen
voor een god. 2) Engelse vorm van Anne (Johannes). “Genadig. – Lieflijk.”. 3) Engelse
vorm van Agnes. “Reine. – Kuise. – Heilige. – Goede natuur.”.
Anita. Anitaa. // Annita. (v) Hebreeuws. Oud Perzisch. Vormen van Anna. "Genadig. - Lieflijk.
– Vriendelijk.".
Anitra. (v) Scandinavisch. Vorm van Anna. “Genadig. – Lieflijk.”. // Een andere vorm van deze
naam is Laneetra. 2) Vervorming van Ancilla. “Slavin. - Dienares.”.
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Anix. Anixa. (v) Vormen van Anna. "Genadig. - Lieflijk.".
Aniya. Aniyah. (v) Arabisch. Hebreeuws. Zweeds, Indische vormen van Anna. "Genadig. Lieflijk. – Zorgzaam.".
Anja. Anje. Ank. Anka. Anke. Ankie. Ankje. Ann. (v) Variaties van Anne (Anna) dan wel op
Johannes. "Genadig. - Lieflijk.".
Anjal. // Anji (m) Anjalee. Anjali. (v) India. Sanskriet. "Offer. - Offergave.". // ‘anjali’ = offer,
offergave. - offerande gebracht met beide handen, vereniging, eerbetoon, het eerbiedig
samenbrengen van de handen.
Anjalina. Anjaline. // Anjelina. Anjeline. (v) 1) Variaties van Anje (Johannes). "Genadig. Lieflijk.". 2) Varianten van Angelina. "Engel. - Engelachtige. – Boodschapster.".
Anjan. (m) Anjana. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Genadig. – Geschenk van God.”. //
Hindoestaans. Anjana is de naam van de moeder van Hanuman. // Anjana is een grijze
oogcosmetica.
Anjanetta. Anjannette. (v) 1) Vormen van Anna. "Genadig. - Lieflijk.". 2) India. Sanskriet.
Hindoestaans. Verfraaiingen van Anjana. “Genadig. – Geschenk van God.”.
Anjarina. (v) Dubbelnaam Variaties van Anna en Catharina. // Anna. "Genadig. - Lieflijk.". //
Catharina. a) “Rein. - Kuis. – Zedig. - Puur. - Zuiver.”. b) Kroon.
Anje. (v) Vleivorm van Anna. "Genadig. - Lieflijk.".
Anjejoline. (v) Dubbelnaam van Anna en Joline. // Anna. "Genadig. - Lieflijk.". // Joline (Jolien
– Johannes). "God is genadig.". – “God (ver)geeft.”.
Anjelina. Anjeline. // Anjalina. Anjaline. (v) 1) Variaties van Anje (Johannes). "Genadig. Lieflijk.". 2) Varianten van Angelina. "Engel. - Engelachtige. – Boodschapster.".
Anjet. (v) Dubbelnaam van An. "Genadige. - Lieflijke.", en Jet. a) "Machtigste van haar
woonplaats.". b) “Gewenste. - Lieflijke. – Bittere.".
Anjika. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Gezegende.”.
Anjo. // Anko. (m) Gronings. 1) Variaties van Anne (Johannes). “Genadig. – Lieflijk.”. 2)
Vormen van Ane. a) "Arend.". b) "Snijdend zwaard.". c) Vormen van namen die met ‘Ane’
beginnen.
Anjo. (m) Burgaars. Vorm van Angelus. "Engel. – Boodschapper.".
Anjoeska. // Anjuska. (v) 1) Russisch. Verfraaiing van Anna. "Genadig. - Lieflijk.". 2) Japans.
“Abrokoos van Nara. 3) Sanskriet. “Zaadkorrel. – Graan.”.
Anju. (v) India. Sanskriet. Hindoestaans. “Zij die leeft in je hart. – Zegeningen.”.
Anjuli. (v) Sanskriet. “Vereerd. - Gezegend.”.
Anjuscha. Ajuska. Anjuska. // Anjoeska. (v) 1) Russisch. Verfraaiing van Anna. "Genadig. Lieflijk.". 2) Japans. “Abrokoos van Nara. 3) Sanskriet. “Zaadkorrel. – Graan.”.
Ank. Anka. Anke. Ankie. Ankje. (v) Vormen van Anna. "Genadig. - Lieflijk.".
Anke. (m – v) Ankie. Ankina. Ankje. Anktje. Anktsje. Anktsjen. (v) 1) Vormen van Anna.
"Genadig. - Lieflijk.". 2) Vormen van Ane. a) "Arend.". b) "Snijdend zwaard.". c) Vorm van
namen die met ‘Ane’ beginnen.
Ankelien. (v) Verfraaiing van Ank of Anke.
Ankesiena. (v) Variant van Annechiena (Anna). "Genadige. - Lieflijke.".
Ankina. Ankita. (v) Uitbreidingen van Anke.
Anko. // Anjo. (m) Ankoliena. Ankolina. (v) Gronings. 1) Variaties van Anne (Johannes).
“Genadig. – Lieflijk.”. 2) Vormen van Ane. a) "Arend.". b) "Snijdend zwaard.". c) Vormen
van namen die met ‘Ane’ beginnen.
Ann. (v) 1) Vorm van Anna (Johannus). “Genadig. – Lieflijk.”. – “Die (ver)geeft.”. 2) Arabisch.
“Tijd. – Gelegenheid. – Nu – Dit moment.”.
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Anna. Annaa. (v) Grieks. "Genadige. - Lieflijke. – Begenadigd.". - “Dartel. – Vrolijk.”. –
“Geliefd.”.// Deze naam is afgeleid van het Griekse woord 'Hanna(h)' - genadig, lief,
aardig. Anna wordt ook gebruikt in de betekenis van zorgzaam, moederlijk, arbeidzaam,
bijzonder. Sint Anna, (haar man heette Joachim) de moeder van Maria (Maria is de
moeder van Jezus) is de patrones van de gehuwde vrouwen. Uit de geschiedenis kennen
we veel Anna's die zonder meer bijzondere vrouwen zijn. // Voor de afleiding en
betekenis kunt u ook kijken bij Johannes. // De ouders van Maria, dus de grootouders
van Jezus, ze heetten Joachim en Anna.
De betekenis ‘genadig en begenadigd’ vraagt om een extra toelichting. Genade wil
zeggen dat je iets krijgt waar je geen recht op hebt. Je krijgt het zomaar. Als je genadig
bent ‘geef en vergeef je’, uit vrije wil. Als je begenadigd bent of wordt, kreeg en krijg je
veel goeds.
Anna. (v) India. Sanskriet. “Voedsel.”. // ‘Anna’ = voedsel gerelateerd; eten hebben;
iemand die eten krijgt. ‘anna’ = rijst gekookt en klaar om te eten; voedsel, water;
Visnu, brood.
Annaatje. (v) Verkleinvorm van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Annabé. (v) Variant van Annabeth.
Annabel. Annabella. // Annebel. Annebelle. (v) 1) Dubbelnamen van Anna en Sibylla. "Lieflijke
waarzegster.". 2) Dubbelnamen van Anna en Isabella. "Lieflijke ongerepte (kuise)
maagd.”. 3) Varianten van Amabel (Amable). “Lieflijke.”. 4) Dubbelnamen van Anna
“Genadige. – Lieflijke.”, en Bella. “Mooie – Schone.”.
Annabeth. (v) Dubbelnaam van Anna “Genadige. – Lieflijke.”, en Beth. a) Korte vorm van
Elisabeth. “Ik zweer bij God.”. – “God is mijn eed.”. b) Schots. “Vol met leven.”. c) “Huis.”.
(Kijk bij Bethany.) 4) Korte vorm van namen die met ‘beth’ beginnen.
Annabill. // Anabul. (v) Schots. Engels. Varianten van Annabel.
Annable. (v) Schots. Engels. Variant van Annabel.
Annachiena. (v) Verfraaiing van Anna.
Annada. (v) India. Sanskriet. “Voedselgeefster. - Godin Durga.”. // ‘annada’ = voedsel geven.
‘annAda’ = het meeste eten; voedsel eten; vuur.
Annaeus. (m) Verfraaiing van Anna.
Annaka. (v) Variant van Annika (Anna). "Genadig. - Lieflijk.".
Annakumari. (v) Sanskriet. “Dochter van Anna. – Dochter van het graan.”.
Annalee. (v) Dubbel naam van Anna “Genadige. – Lieflijke.”, en Lee “Weide.”.
Annaleen. (v) Dubbel naam van Anna “Genadige. – Lieflijke.”, en Lena (Magdalena). a)
"Afkomstig uit Magdala.". b) "Als een leeuw.". - "Op een leeuw lijkende.". c) Vorm van
Hélèna. "Stralende. - Schitterende.".
Annalisa. Annalise. Annaliza. Annalize. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en
Lisa (Elisabeth) “Ik zweer bij God.”.
Annalyn. Annalynda. Annalyne. Annalynn. Annalynne. // Annelyn. (v) Engels. Schots. “Van
het Lieflijke meer. – Van het beeldschone meer.”. // Anna = lieflijk, genadig. // Welsh:
‘Lyn = beeldschoon. ‘Llyn = meer.
Annamaria. // Annemarie. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Maria.
"Gewenste.". // Voor een uitgebreidere verklaring van Maria, kijk onder Maria.
Annamiek. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en (Mieke) Maria. "Gewenste.".
// Voor een uitgebreidere verklaring van Maria, kijk onder Maria.
Annanetta. Annanette. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Netta, Nette.
Korte vormen van namen die eindigen op net(ta) zoals: Antoinet(te), Anet(te). Jannet(te).
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Annaphine. // Annephine. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Fien (Josefien).
"God moge toevoegen,". - "Moge God vermeerdering geven.". // Anne met het
verfraaiingsachtervoegsel ‘phina’.
Annapoorna. (v) India. Sanskriet. “Godin die voedsel geeft. – Rijk aan voedsel. - Godin Durga.”.
– “Parvati.”. // ‘annapUrNa’ = gevuld (vol) met voedsel; gevuld met of rijk aan voedsel.
// Annapurna is een naam voor Parvati (metgezellin van Shiva). De naam betekent:
‘schenkster van voedsel’. Zij is de goddelijke moeder.
Annarosa. // Anarosa. (v) 1) Verfraaiingen van Rosa. “Roos.”. // Uitgebreidere duiding vindt
u bij Roos. 2) Dubbelnaam van Anna (Johannus). “Genadig. – Lieflijk.”, en Rosa.
Annas. // Hannas. (m) Korte vorm van Ananias. "De Heer is genadig, goedgunstig.".
Annavaran. (m) India. Sanskriet. Hebreeuws. Uitbreiding van Anna. “Genadige. –
Gezegende.”. - “Zonder angst.”. – “Door God gezonden geschenk.”. – “Kleine hemelse
boodschapper.”. // Annavaran is een van de vele titels van Vishnu.
Anne. // Anno. (m) (v) 1) Naam afgeleid van Johannes. "God is genadig.". Kijk ook bij Anna.
// Anne is een variant van Anna. 2) Vorm van Ane. a) "Arend.". b) "Snijdend zwaard.". c)
Vorm van namen die met ‘Ane’ beginnen.
Annebel. Annebelle. // Annabel. Annabella. (v) 1) Dubbelnaam van Anna en Sibylla. "Lieflijke
waarzegster.". 2) Dubbelnaam van Anna en Isabella. "Lieflijke ongerepte (kuise)
maagd.”. 3) Variant van Amabel (Amable). “Lieflijke.”. 4) Dubbelnaam van Anna
“Genadige. – Lieflijke.”, en Bella. “Mooie – Schone.”.
Annebet. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Beth. a) “Ik zweer bij God.”. –
“God is mijn eed.”. b) “Vol met leven.”. c) “Huis.”. d) Korte vorm van namen die met ‘beth’
beginnen.
Annechien. Annechiena. Annechina. (v) Verfraaiingen van Anna. "Genadige. - Lieflijke.".
Annechienus. (m) Latinisering van Annechien.
Anneclaire. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Clara. “Heldere - Stralende.”.
Anneclaar. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Clara. “Heldere - Stralende.”.
Anneclear. Annecleare. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Clara. “Heldere
- Stralende.”.
Annedien. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en namen zoals:
Dien. a) Korte vorm van Dieneke. *) "Door adel beroemd.". **) "Sterk als een ever.". ***)
“Rechter.”. b) Korte vorm van Dymphna. *) Beschermende. – Helpende.”. **) “Dichteres.
– Poéte.”. ***) “Klein jong hert.”.
Berdi(e)n(a). "Sterk als een beer.".
Gardina. - Gerdina, "Dappere, Sterke met een speer.".
Annedoor. Annedora. (v) “Anne’s geschenk." – “Anne’s Godsgeschenk.”. // Dubbelnaam van
Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en namen met Door = geschenk – godsgeschenk.
Annefieke. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Fieke. a) "God moge
toevoegen.". - "Moge God vermeerdering geven.". b) "Wijsheid.". c) “Vrede.”. d) Korte
vormen van namen die met ‘Vrede’ beginnen.
Annefien. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Fien. "God moge toevoegen.". "Moge God vermeerdering geven.".
Annefleur. Annefloor. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Fleur. "Bloem.".
Annegie. Annegien. (v) Varianten van Annechien. Verfraaiingen van Anna. "Genadige. Lieflijke.".
Anneginus. (m) Latinisering van Annechien. "Genadige. - Lieflijke.".
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Annegreet. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Greet. "Krachtige met een
speer.". // Greet wordt ook geduid als een vorm van Margaret(a). "Parel.".
Annejet. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Jet (Hendrik.) "Machtigste van
haar woonplaats.".
Annejikke. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Jikke (Jacobus). "Die bij de hiel
greep. - Die verdrong.".
Anneka. // Annika. (v) Vormen van Anna. "Genadig. - Lieflijk.".
Annekatrien. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Katrien (Catharina). a) "Rein.
– Kuis. – Ingetogen. – Zedig. – Puur. - Zuiver.". b) “Kroon.”.
Anneke. (v) Verkleinvorm van Anna of Anne. "Genadig. - Lieflijk.".
Annekee. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Cornelia. “Gehoornde.”.
Annekoos. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Koos (Cornelia). “Gehoornde.”.
Anneleen. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Le(e)na. "Leeuw. - Als een
Leeuw.".
Annelie. Annelien. Annelin. Anneline. (v) Dubbelnamen van Anna. “Genadig. – Lieflijk.”, en
Louisa (Lodewijk). "Beroemde strijdster.". of Anna en Lize (Elisabeth). “Ik zweer bij God.”.
// Lie of lien is een verkleinvorm van onder andere Angelina, "Engeltje", Carolina;
“Kereltje.”, Paulina “Bescheiden. – Klein. – Nederig.”. // Arabisch: "Teder. - Zacht.". //
Annelien wordt ook gezien als een vorm van Anneleen of Annelie.
Anneloes. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Loes. "Beroemde strijder.".
Annelore. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Lore (Eleonora). "God is mijn
licht.".
Annelot. Annelotta. Annelotte. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Lotte.
"Vrije. - Zij die vrijheid liefheeft.".
Anneloise. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadig. - Lieflijk.", en Louise (Lodewijk). "Beroemde
strijder.".
Annelou. Annelous. Annelout. Anneloutje. (v) Dubbelnamen van Anna. "Genadig. - Lieflijk.",
en Louise (Lodewijk). "Beroemde strijder.".
Annelyn. Annelynda. Annelyne. Annelynn. Annelynne. // Annalyn. (v) Engels. Schots. “Van
het Lieflijke meer. – Van het beeldschone meer.”. // Anna = lieflijk, genadig. // Welsh:
‘Lyn = beeldschoon. ‘Llyn = meer.
Annelyse. (v) Variant van Annelies. Samenvoeging van Anne (dan wel Anna) en Lize. Voor de
naamverklaring, kijk bij Johannes en Lies (Elisabeth).
Annemaaike. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Maaike (Maria).
"Gewenste.". // Voor een uitgebreidere verklaring van Maria, kijk onder Maria.
Annemaj. // Annemay. (v) Zweeds. Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Maj
(Maria). "Gewenste.". // Voor een uitgebreidere verklaring van Maria, kijk onder Maria.
Annemaria. // Annamarie. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Maria.
"Gewenste.". // Voor een uitgebreidere verklaring van Maria, kijk onder Maria.
Annemarijn. Annemaryn. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Marijn.
"Vrouw van de zee.".
Annemarth. Annemart. Annemarta. (v) Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en
Mart(h)a. "Meesteres. - Vrouw des huizes.".
Annemay. // Annemaj. (v) Zweeds. Dubbelnaam van Anna. "Genadige. - Lieflijke.", en Maj
(Maria). "Gewenste.". // Voor een uitgebreidere verklaring van Maria, kijk onder Maria
Annemie. (v) Vorm van Annemarie of Annemieke.
compassie.”. // ‘dayA’ = medeleven; medelijden, barmhartigheid, geven, schenken.
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De auteur
Theo van Remundt (1946), is gehuwd, vader en opa. Naast namenboeken schrijft
hij ook opvoedboeken. Theo heeft een lange ervaring in het werken met en voor
jongeren. Zijn werken voor jongeren begon toen hij zelf nog een tiener was.
Onder andere als leider in een hobbyclub en als scheidsrechter bij voet- en
volleybal. Hij heeft het werken met en voor jongeren nooit meer losgelaten.
Al jong begon hij aan zijn werkzaam leven. Daarnaast studeerde hij in deeltijd,
bouwkunde, orthopedagogiek en onderwijskunde, en later theologie. Hij werkte
als groepsleider in de kinderbescherming en later als pedagoog-coördinator van
een kindertehuis voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Hij heeft ruime ervaring als docent, met name in het beroepsonderwijs op lager
en middelbaar niveau. Ook heeft hij ervaringen met studenten uit het hoger en
universitair onderwijs, onder andere als docent pedagogiek en onderwijskunde
en als docent schoolpracticum.
In zijn leven is altijd plaats geweest voor werken in de vrijwilligerssfeer, waar
naast zijn pedagogische ook zijn bouwkundige achtergrond een belangrijke
plaats innam. Theo van Remundt is een man van de praktijk. Een praktijk die
gesteund wordt door theoretische kennis.
Wie kennis maakt met zijn boeken ervaart dat hij praktisch is ingesteld. In relatief
kleine hoofdstukken probeert hij uitgebreide en ingewikkelde theorieën zo
eenvoudig mogelijk te verwoorden. Hij schrijft zo dat het meestal gemakkelijk is
om het beweerde te controleren. Aansluitend aan de praktijk van iedere dag
worden steeds opnieuw praktische tips gegeven.
In zijn visie zijn theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
‘Theorie helpt om praktisch te kunnen werken. Praktijk is op haar beurt nodig
om theorieën te verbeteren en nieuwe theorieën te ontwikkelen. Theorieën
helpen je om mogelijke effecten van je handelen beter te kunnen voorspellen en
verklaren. Theoretische kennis maakt het praktisch handelen van iedere dag
makkelijker. Je komt sterker in je schoenen te staan, je vertrouwen in eigen
handelen wordt vergroot.’
Met het lezen van zijn opvoedboeken vergroot je het inzicht in eigen handelen.
Ook zal je zien dat opvoeden (in zijn visie) altijd teamwerk is.

www.ikhelpmijnkind.nl
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De opbrengst van dit boek is volledig voor ‘Artsen zonder Grenzen’
De nu volgende tekst is integraal overgenomen van ‘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.
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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.

31

