
JUNE is een variant van JUNO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 

Betekenis 

Naam van een godin uit de Romeinse mythologie. In de Griekse godenwereld werd zij Hera 

genoemd, de vrouw van oppergod Zeus. Bij de Romeinen fungeerde zij als de koningin des hemels 

en als beschermgodin van de vrouw, het huwelijk en de geboorte. Zij gaat vaak met een lauriertak 

getooid (vanwege haar altijd groene kleur: symbool van eeuwigheid, lange duur en overwinning). 

 

De maand juni is naar haar genoemd. 

 

Het woord zelf zou een verkorting van 'iuvenis' = 'jong' kunnen zijn (vgl. het Franse 'jeune'). 

* 

De Engelse variant June stamt rechtstreeks af van de maand juni: hier wordt dus de naam van de 

maand als voornaam gebruikt (vgl. April en May; van de naar maanden genoemde namen was June 

de meest voorkomende). Als zodanig is deze naam in gebruik sinds het begin van de 20e eeuw; 

volgens sommigen sinds 1919. In 1950 stond June op de 40e plaats van de populairste 

meisjesnamen in Engeland en Wales. In 1920 kwam zij niet voor bij de eerste 50; in 1965 en later 

evenmin. 

* 
Junia (of Junias), gezellin van Andronicus; + eerste eeuw.  
Feest 17 mei (tezamen met Andronicus). 
Volgens de Oosterse Kerk behoorde Andronicus tot de zeventig leerlingen die door Jezus op zijn 
weg naar Jerusalem voor zich werden gezonden om Hem de weg te bereiden (Lukas 10,1). Hij geeft 
hun nauwkeurige aanwijzingen hoe zij zich als ware Jezus-volgelingen dienen te gedragen. Het is 
zeer wel mogelijk dat Andronicus zich onder die zeventig bevond. Paulus maakt in zijn brief aan de 
Romeinen een opmerking over Andronicus en Junias: "Groet Andronicus en Junia, mijn 
stamgenoten en medegevangenen; zij behoren tot de edelste apostelen en waren al in Christus vóór 
mij" (Romeinen 16,7) 
In de westerse kerk heeft men de Griekse naam 'Junian' vaak voor een man aangezien, maar louter 
afgaande op het woord zou zij zeer wel een vrouw kunnen zijn, zoals de oosterse kerk altijd heeft 
gemeend. 
* 
Iuna (ook Jeune, Juna, Youna of Yuna) van Plounevez-Moedec, Bretagne Frankrijk; 
 kluizenares; + 6e eeuw. Feest 15 augustus (pardon) & 1e zondag van september. 
Zij was een zus van de beide heiligen Envel sr en Envel jr (+ 6e eeuw; feest 11 december), en was 
met haar broers vanuit Wales mee overgestoken naar Bretagne om daar het teruggtrokken leven van 
een kluizenares te leiden. Haar oudste broer Envel vestigde zich op de plek van het tegenwoordige 
Locquenvel, en haar jongste broer Envel daar waar tegenwoordig de Chapel ar C'hoat te vinden is in 
Belle-Isle-en-Terre. 
Tot voor kort werden er op 15 augustus ter ere van haar zogeheten 'pardons' (= boetprocessies) 
gehouden in het Bretonse plaatsje Plounevez-Moedec, gelegen in het arrondissement Côtes-du-
Nord. 
Haar voorspraak wordt ingeroepen om genezing te verkrijgen van allerhande ziekten onder het vee. 
Er is nog een kapel aan haar toegewijd in Plounevez-Moedec; vroeger waren er ook te Réchou en 
Plounerin. 
 

 

 
 


