
Zoals in ons vorig artikel al beschreven, heeft 
Eliezer Ben Yehuda enorm veel bijgedragen tot 
de ontwikkeling van het Hebreeuws tot een mo-
derne taal, waarbij nieuwe woorden ‘uitgevon-

den’ moesten worden voor begrippen die in het bijbels 
Hebreeuws niet bestonden zoals telefoon, platenspeler, electri-
citeit, auto, vliegtuig, radio e.d. Dat daarbij een zekere spits-
vondigheid aan de dag gelegd moest worden is vanzelfsprekend.
We hebben eveneens een korte beschouwing gegeven van speci-
fieke veranderingen van Joodse familienamen. In een eerste in-
stantie rabbijnse geleerden wiens geschriften gekend zijn onder 
hun pseudoniemen – meestal als acroniemen zoals Rashi (Shlomo 
Ben Yitschak) e.a. Anderen zoals de Chofetz Chaim (Israel Meir 
Kagan) en de Chazon Ish (Avrohom Yeshaya Karelitz) zijn beter 
bekend onder hun pseudoniem dan onder hun werkelijke naam.
Politieke leiders zoals David Ben Gurion (David Grin), Gol-
da Meir (Golda Meyerson, geboren Mabovitch), Ariel Sha-
ron (Ariel Scheinerman) en nog vele anderen (reeds vernoemd 
in ons vorig artikel) hebben hun familienaam gehebraïzeerd. 
De enige uitzondering van betekenis is, zoals in ons vorig ar-
tikel reeds vermeld, Chaim Weizman, eerste president van Is-
raël, die pertinent weigerde om zijn familienaam te hebraïzeren.
Bij de militaire leiders en Ramatkalim (opperbevelhebbers 
van het Israëlisch leger) die in Tzahal dienden en sommi-
gen onder hen nadien een politiek mandaat uitoefenden, zijn 
ondermeer bekend: Yaakov Dori (Yaakov Dostrovsky), Yi-
gal Yadin (Yigal Sukenik – eveneens bekend als archeoloog),

Tzvi Tzur (Czera Czertenko), Chaim Bar-Lev (Chaim Brot-
zlewsky), Yitschak Rabin (zoon van Nechemia Rubitzov), 
Ehud Barak (Ehud Brog), Moshe Ya’alon (Moshe Smilansky), 
Yitschak Sadeh (Yitschak Landsberg) en Ilan Ramon (Ilan 
Wolferman – eerste Israëlische astronaut die tijdens zijn eerste 
ruimtevlucht verongelukte met de space-shuttle Columbia).
Bekende en minder bekende politiekers zijn o.m; Is-
rael Barzilaï (Israel Izenberg) en Moshe Kol (Moshe 
Kolodny – jarenlang minister van toerisme).
In de artiestenwereld zijn o.m. bekend Yaakov Agam (Jacob 
Gipstein – beeldhouwer), Paul Ben Chaim (Paul Frankenburger 
– musicus en componist), Shayke Ofir (Yeshayahu Goldstein – 
filmacteur en komiek), Yaffah Yarkoni (Yaffa Abramov – zange-
res), Yehuda Barkan (Yehuda Yechezkel Berkowitz – filmacteur 
en regisseur) en Ephraïm Kishon (Ferenc Hoffmann – schrijver).
Andere publieke figuren zijn o.m. Gershon Agron (Ger-
shon Agronsky), oprichter van de Palestine Post die na de 
onafhankelijkheid van Israël de Jerusalem Post werd en Zeev 
Vilnay (Zeev Vilensky), geograaf en militaire topograaf 
en schrijver van talrijke toeristische boeken over Israël.
Behalve VIP en B.I. (bekende Israelis), hebben ook minder 
bekende personen hun naam laten hebraïzeren. Het is niet ge-
makkelijk om deze naamsverandering tijdens de Ottomaanse 
periode op te sporen, maar tijdens het Brits Mandaat vanaf 
1921 zijn alle naamsveranderingen opgenomen in de Pales-
tine Gazette, welk vergelijkbaar is met het Belgisch Staats-
blad; deze gegevensbank is op het internet te consulteren.
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Recent is er een project van start gegaan om de familie-
naamsveranderingen in Israël van 1949 tot en met 1979 in 
een digitale gegevensbank onder te brengen; het is echter 
nog te vroeg om te weten wanneer deze ge-
gevens publiekelijk beschikbaar zullen zijn.
De familienaamsveranderingen in de Pa-
lestine Post van 1921 tot en met 1948 zijn 
voor ons een interessant gegeven om na te 
gaan hoe mensen hun naam hebraïzeerden.
Het is wel moeilijk om een vergelijking te 
maken tussen het aannemen van familienamen 
tijdens de achttiende en negentiende eeuw en-
erzijds en familienaamsveranderingen tijdens 
de twintigste eeuw anderzijds. Hiervoor moet 
men de sociale, economische en politieke con-
text tij-dens deze verschillende periodes goed 
kunnen inschatten, wat geen sinecure is. Zo-
als regelmatig reeds vermeld, hebben lokale, 
regionale en landelijke verschillen een zekere 
invloed op het denken en ageren van mensen. 
Een dorpsbewoner heeft een andere mentaliteit 
en instelling dan een stedeling. Andere verschillen in handelen 
vindt men eveneens tussen werknemers en werkgevers, rijkelui 
en armoeizaaiers, religieuzen en atheïsten, geletterden en onge-
letterden, mannen en vrouwen enz ... Het zou ons ver leiden 
om dit gegeven in detail te beschrijven, maar wij onthouden en-
kel en alleen maar dat een specifieke ingesteldheid kan leiden 
tot een meer bepaald en georiënteerd denken en handelen.
De familienaamsveranderingen in de tijd (18-19de eeuw versus 
20ste eeuw) enerzijds en de diaspora versus Israël anderzijds zijn 
de basisparameters, waarmee rekening moet gehouden worden 
bij de keuze van een aanname van een familienaam of een ve-
randering van een familienaam; deze parameters zijn variabel 
en onderhevig aan diverse factoren. Willekeur is ook een factor 
en beïnvloeding van een directe omgeving eveneens. Het is niet 
onze bedoeling om een doorgedreven sociale studie te maken van 
al deze factoren en parameters, maar wij wensen enkel en alleen 
maar er op te wijzen dat er zoveel verschillende redenen kun-
nen zijn waarom een persoon een bepaalde familienaam kiest in 
plaats van een andere en een tweede persoon een andere keuze en 
voorkeur heeft voor een familienaamsverandering. Het is daar-
om interessant om een vergelijking te maken van de keuzes die 
personen met veelvuldig voorkomende familienamen maakten. 
De Palestine Gazette van 1921-1948 is hiervoor een geschikt 
instrument.
  
Een eerste lijst van namen die wij in de Palestine Gazette zul-
len behandelen zijn familienamen gebaseerd op kleuren. De 
volgende lijst is niet beperkend en de verklaringen die wij geven 
aan de naamkeuze is volledig subjectief en in de meeste gevallen 
waarschijnlijk niet relevant.
Roth (rood): nieuwe namen zijn Hachlishi, Admoni (de rode) 

en Carmi (mijn wijngaard, waarbij men waarschijnlijk aan ‘rode’ 
wijnen gedacht heeft).
Gelb (geel) geeft Gally en Galili.

Grun en Grin (groen) geven Yarok (letterlijk 
groen in het Hebreeuws). David Ben Gurion 
was oorpsronkelijk David Grin. Wij hebben niet 
duidelijk kunnen achterhalen waarom de eerste 
premier van Israël de naam Ben Gurion koos, 
maar volgens ons is het een combinatie van twee 
factoren; enerzijds is Gurion een Hebreeuw-
se fonetische variatie van het Yiddische Grun 
en anderzijds betekent Goer in het Hebreeuws 
‘een jonge leeuw’; dus zou Ben Gurion eveneens 
betekenen ‘zoon van een jonge leeuw’. 
Blau (blauw): wij vinden namen als Chalamish 
(rots en/of vuursteen die waarschijnlijk een 
blauwe kleur gaven bij ontsteking), Magdieli en 
Arnon.
Weiss (wit): Navon betekent letterlijk intelli-
gent en/of wijs. In het Duits zijn weiss (wit) en 
weise (wijs en/of intelligent) fonetisch aan elkaar 

gewaagd.
Schwartz (zwart):Shomroni en Nahary
Schvartz (zwart):Tishby en Schechori (zwart in het Hebreeuws).
Rozmarin: deze persoon verandert zijn naam in Meiri bete-
kenend ‘lichtgevend’.
Braun: hier hebben wij originele naamsveranderingen. Een per-
soon beslist om de Duits klinkende Braun te veranderen in het 
Engelse Brown. Een andere persoon verandert het Hebreeuws 
geschrevene Braun fonetisch in Bar-On.

Namen gebaseerd op patroniemen
Berkovitch en varianten: Barkai, Meiri, Barkavi, Dayan en Karni.
Davidowitz en varianten: Davidi, Ben David en Bar David.
Ickovitch: Yitschaki (zoon van Yitschak - letterlijk behorende tot 
Yitschak).
Leibowitz en varianten: Lavi en Aryeh zijn de Hebreeuwse woor-
den voor leeuw. De voornaam Yerhuda wordt in de Bijbel gelinkt 
met een leeuw. In een vorig artikel hebben wij de kinnuïm be-
sproken waarbij de leeuw een kinnuï is voor Yehuda. Zo vinden 
wij namen als Alon, Ben Ari, Lavi, Ben Yehuda, Arion en Ariel.
Moskovitz en varianten: Doron, Ben Shachar, Gur Aryeh, Amiti 
en Hachlili.

Namen gebaseerd op matroniemen
Fridman, Friedman en varianten: gebaseerd op de meisjesnamen 
Freide, Fridel en varianten, betekenend vrede; de meeste hier-
van afgeleide gehebraïzeerde familienamen zijn gebaseerd op het 
woord shalom betekenend vrede in het Hebreeuws. Afgeleide na-
men zijn Hashalom, Dror (betekenend vrijheid in het Hebreeu-
ws), Shalomi, Isch Shalomi, Ben Shlomo, Shulami, Shlomi, Bar 
Shalom, Efrat en Doryon. Perlman: Pnini en Margalit.

Joodse Familienamen

David Ben Gurion

Centrale Magazine -33



Centrale Magazine - 34

Een andere interessante groep van familienamen zijn deze ge-
baseerd op beroepsactiviteiten. Volgende beroepsnamen geven 
soms aanleiding tot originele naamsveranderingen.
Becker (bakker): Barkai
Fischer (visser): Bin Nun (Nun als Hebreeuws werkwoord 
betekent zich vermenigvuldigen en de familienaamsverande-
ring zou eventueel betrekking hebben op het zich veelvuldig 
vermenigvuldgen van vissen), Dayag (visser), Daghany.
Fisher (visser): Jardeni, Dayagi, Tarazi
Shneider (kleermaker): Bar Shimon, Satori, Netaneli en 
Hadness.
 Muller (molenaar): Tachnai (een variante betekenis van molenaar 
in het Hebreeuws), Camhi (betekenend melig of meelachtig) en 
Assaf (betekenend samenbrengen en in een meer variante ver-
klaring kan men eveneens oogsten als betekenis aanvaarden).
Schuster (schoenmaker): Efrati.
Klassiek veel voorkomende Joodse familienamen geven soms 
aanleiding tot originele Hebreeuwse familienamen. De volgende 
lijst is niet beperkend.
Bornstein: Shoham (onyx), Tavory, Hasharoni en Avni (steen).
Goldberg geeft volgende veelvuldig nieuw voorkomende fami-
lienamen: Ben Pazi (letterlijk ‘zoon van zuiver goud’), Harpaz 
(berg van zuiver goud), Ophir, Har Zahav (letterlijk ‘berg van 
goud’), Avni (steen), Achiyahu, Galili, Bareli, Hararit (variant 
voor berg) en Golan (naam van een berg bij de Syrische grens).
Goldstein: Even Zahav (letterlijke vertaling), Yahalomi (mijn 
diamant), Ben Chaim (patroniem), Rimon (granaatappel),

 Zehavi (variant van goud), Pazy (afgeleid van Paz, betekenend 
‘zuiver goud’), Giladi, Giveon, Avni (betekenend steen) en 
Gillon.
Rosenblum: Vardon (Hebreeuws variant voor Vered, bete-
kenend roos).

  Rosenfeld: Perachon (bloem), Vardi (roos), Shoshani (lelie), 
Vared (roos).
Stein: Even, Avni, Tzur (rots), Avnon, Har Even, Carmeli, Even-
tov (goede steen) en Hatzav
Stern: Kochavy (ster), Sharony, Kochba (ster in het Aramees) en 
Ben Kochav (zoon van de ster).
Deze lijst is beperkt tot familienaamsveranderingen van 1921 
tot en met 1948 in het Brits Mandaatgebied voor de oprich-
ting van de staat Israël. De lijst van familienaamsveranderingen 
vanaf 1948 tot en met heden is natuurlijk veel uitgebreider en 
meer gevarieerd, maar nog niet publiek beschikbaar. Maar de 
opsomming van enkele familienaamsveranderingen laat ons wel 
toe een inzicht te verkrijgen hoe Joods-Europese familienamen 
gehebraïzeerd worden.

Hiermede beëindigen wij het onderwerp over de verandering 
van bestaande Joodse familienamen in nieuwe familienamen, 
hetzij Amerikaanse, Engelse, Hebreeuwse en andere klinkende 
modernere familienamen.

Palestine Gazette 1921-1948 : name changes
Wikipedia


