
 MIRTHE is een variant van MYRTHE 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Griekse naam: 'bitter' (vgl. Maria) 
Eén van de bloemen- of plantennamen die als voornaam worden gebruikt (vgl. Arnica, 
Margriet, Laura, Lilia, Roos, enz.). 

 * 
Varianten 
Mirrit (est), Mirta, Mirte, Mirthe, Mirtila (pol), Mirtill (hon), Myrtha, Myrthe, Myrthel (noo), 
Myrtia (gri), Myrtill (hon), Myrtilla, Myrtille (fra), Myrtis (eng), Myrtle (eng). 
est: estlands; fra: Frans; gri: Grieks; hon: hongaars; noo: Noors; pol: pools. 
* 
Myrte als symbool 
De myrte is een boom of struik met witte bloesem; komt vooral voor in warmere streken en 
blijft in alle jaargetijden groen. 
Om deze eigenschappen komen we haar in veel culturen tegen als symbool.  
* 
In het algemeen kan men zeggen dat de myrte levensadem overdraagt, symbool is voor 
wedergeboorte en voor nieuw ontkiemend leven. 
In China voor roem en prestatie; 
In Egypte voor liefde en vreugde; 
Bij de Mandeeërs was ze hoofdtooi voor de priesters, gedoopten, pasgeborenen, bruid en 
bruidegom en overledenen; 
In de Grieks-Romeinse wereld was ze symbool voor liefde (m.n. de huwelijksliefde) en voor 
de geboorte van een kind. Daarnaast was ze een attribuut van Afrodite, de godin van de 
liefde: wie met een laurier (louwerkrans) werd getooid, had een bloedige overwinning 
behaald, maar wie een geweldloze overwinning behaalde d.m.v. liefde en mildheid werd met 
myrte gekroond; 
Bij de Joden was ze de bloem van het thuis en van het huwelijk; 
De Christenen gebruikten haar heidenen die zich tot het christendom hadden bekeerd. 

 * 
Bijzonderheden 
De naam Myrte (of Myrtle) kwam in het Engels taalgebied in de mode rond 1850 en werd in 
de jaren 80 van de 19e eeuw geweldig populair. Tot 1930 werd hij vaak gekozen, maar is 
sindsdien in de Engels sprekende landen min of meer op de achtergrond geraakt. 

 * 
Heiligen 
Een heilige van deze naam is vooralsnog onbekend. 

 


