
 

 

 LESLEY is afgeleid van LESLIE  
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Plaatsnaam (Aberdeenshire, Schotland), in de 12e eeuw Lesslyn geheten. Samengesteld 
Gaelic woord. Verschillende betekenissen worden geopperd: 
1] 'Les-' komt van 'leas' = 'omheinde ruimte', 'afzetting', 'tuin' enz. 
2.1] 'lyn' komt van 'linn' = 'meertje' 

Dus 'tuin aan het water' 
2.2] soms veronderstelt men dat 'lyn' komt van 'llys' = 'hof' 

Dus 'hoftuin' 
2.3] ook gevonden: 'lyn' afgeleid van 'cuilinn' of 'celyn' = 'hulstboom'. 

Dus 'tuin met hulstbomen'. 
* 
Schotse naam; aanvankelijk familienaam, afgeleid van plaatsnaam Lesslyn of Leslie. De stamvader gaat terug tot in de 
12e eeuw. In 1457 werd de familie in de adelstand verheven. 
* 
Werd voor het eerst gebruikt als voornaam, toen de dichter Robert Burns in één van zijn 
gedichten een 'Bonnie Leslie' liet optreden. Die naam sloeg waarschijnlijk op Lesley Baillie 
die gehuwd was met Cumming of Logie en in 1843 stierf. 
* 
Als mannennaam kwam Leslie in de mode tegen het eind van de 19e eeuw; en bereikte zijn hoogtepunt rond 1925. 
Hoewel de populariteit ervan daalde, maakte de filmster Leslie Howard (1890-1943) door zijn rol in 'Gone with the 
wind' (1939) dat ook in de 40-er jaren van de 20e eeuw deze naam nog regelmatig gekozen werd, vooral in de 
Verenigde Staten. 
* 
Tegen 1960 kwam de naam weer op als meisjesnaam, vooral in Engeland. Ook in Frankrijk 
kwam zij veel voor, wellicht onder invloed van de actrice Leslie Caron met rollen in 'Gigi' en 
'An American in Paris'.  

 * 
Bijzonderheden 
In het Franse taalgebied wordt Leslie - ten onrechte - soms beschouwd als een variant van 
Elisabeth; wellicht onder invloed van Liesl? 
* 
Het schijnt dat Leslie meer voor mannen wordt gebruikt en Lesley voor vrouwen. 
Alexander Lesley sj; liturgist. Hij werd op 7 november 1694 geboren in het graafschap Aberdeen. Groot deskundige op 
het gebied van de mozArabische liturgie; † 27 maart 1758 te Rome, Italië. 
* 
David Leslie († 1682) was generaal in het leger. Hij begon zijn loopbaan als anti-royalist en 
eindigde ze als verdediger van de Schotse kroon; versloeg in die hoedanigheid Cromwell in 
de slag bij Dunbar. 
* 
Sir John Leslie; natuurkundige en meteoroloog. Hij werd op 16 april 1766 geboren te Largo. Uitvinder van 
weerkundige instrumenten, waaronder de naar hem genoemde kubus van Leslie: een holle koperen kubus om de 
uitstraling door oppervlakken van verschillende aard te onderzoeken. Eén van zijn conclusies: hoe zwarter het 
oppervlak, hoe groter de uitstraling; † 3 november 1832 te Largo. 

 


