
Het aannemen van familienamen gebaseerd op 
beschrijvende en/of persoonlijke karakteristieken 
gebeurde niet altijd vrijwillig. In sommige streken, 
voornamelijk in Hongarije besluiten de lokale manda-

tarissen om aan Joden familienamen te geven gebaseerd op be-
schrijvende kenmerken zoals Gross, Klein, Schmall, Dick, Roth, 
Schwartz enz ... In andere streken gaf men Joden spottende na-
men zoals Kussemich, Groberklotz, Mist en Wohlgeruch. 
Een belangrijk aspect is ook de symbiose tussen de Joodse be-
volking en de niet-Joodse omgeving dewelke kon verschillen van 
streek tot streek. 

Duitse Joden hadden een ander contact met hun medeburgers 
dan Poolse Joden. Hetzelfde geldt eveneens voor contacten tus-
sen Aschkenazische en Sefardische gemeenschappen.
Het kleurenspectrum is een eerste mogelijkheid om van een 
bepaalde karakteristiek, namelijk de kleur, een familienaam te 
kiezen. Enerzijds kunnen kleuren willekeurig als familienaam 
gekozen worden, maar de symboliek van elke kleur kan ook 
meegespeeld hebben bij het kiezen van een familienaam.

  Rood is de kleur van bloed en van het leven, de mannelijke 
activiteit, enthousiasme, vernieuwing en revolutie. Fysiek kun-
nen roodharigen of mensen met een rood voorkomen (meestal 
hoge bloeddruk) ook met ‘rode namen’ omschreven worden. 
Men kan ook opmerken dat de naam Adam (eerste mens) en 
Adom (rood in het Hebreeuws) dezelfde consonanten hebben. 
Afgeleide namen zijn ondermeer Roth, Roitman, Rothman, 
Lasker (Arabisch), Rosales (Spaans) en Rossi (Italiaans).
Geel is de kleur van de zon, glans, levendigheid en voornaam-
heid; het is ook de kleur van goud, rijkdom, hebzucht, afgunst, 
haat en het moreel verwerpelijke. Fysiek vindt men ook mensen 
met geelblonde haren en mensen met een lever- of alvleesklier-
aandoening. Afgeleide namen zijn Gelb, Geller, Gelber, Hel-
man, Heller en Blonder.
Groen is de kleur van gras en bladeren, de kleur van de na-
tuur evenals de kleur van rust, het wasdom en het vertrouwen, 
de hoop, het nieuwe, het onrijpe, het onervarene en het on-
voltooide. Afgeleide namen zijn Grun, Gringrass en het Hon-
gaarse Szold.
  Blau is een Duitse en Yiddische familienaam voor blauw, maar 
is eveneens een acroniem voor ‘ben leadoni avi’, betekenend 
‘zoon van mijn vader en leraar’.
 Breine en Breindel zijn regelmatig voorkomende Joodse 
meisjesnamen afgeleid van bruin en is hoogst waarschijnlijk een 
karakteristieke beschrijving van meisjes met bruine haren. Af-
geleide familienamen zijn Braun, Brauner, Brendell, Braunman, 
Brunner en Bronner.
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Zoals eerder al geschreven komt het regelmatig voor 
dat mensen beter met hun bijnaam gekend zijn dan met 
hun echte naam. Beschrijvende namen en persoonlijke 
karakteristieken kunnen hierbij soms een belangrijke rol 
spelen. Langerd, slimmerd, dikkerd, snoeper, 
zeveraar zijn maar enkele voorbeelden hiervan. De typ-
ische Joodse humor en zelfspot wordt hier veel gebruikt.
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Wit is de kleur van pas gevallen sneeuw, van de jonge bloesem, 
van de ongereptheid, de reinheid, de zuiverheid, de onschuld 
en de oprechtheid. Daarom is symbolisch een bruid bij haar 
huwelijk meestal in het wit gekleed. Familienamen zijn onder-
meer Lavan (Hebreeuws), Weiss, Blank en Blanker (Duits en 
Yiddisch), Blanc (Frans), Abiad (Arabisch), Albo en Blanco 
(Spaans), Bianco (Italiaans), Bialy en Bialik (Slavisch), Feher 
(Hongaars), Bianco (Roemeens) en Album (Latijn).
Zwart is psychologisch de kleur van de nacht, het geheimzin-
nige, het angstaanjagende, het vreemde, het slechtste, de dood, 
het ongeluk en ook het onpersoonlijke. Afgeleide familienamen 
zijn Shachor (Hebreeuws), Schwartz, Dunkel, Tunkel (Duits en 
Yiddisch), Sudai en Assudi (Arabisch), Negri (Spaans), Charny 
en Cherniak (Slavisch) en Fekete (Hongaars).
  Andere kleuren en kleurvariaties geven anderzijds nog aan-
leiding tot het vormen van pittige familienamen zoals Himmel-
bau en Goldfarb.
Primaire fysieke kenmerken zijn eveneens be-
langrijk geweest bij het aannemen van Joodse 
familienamen.
  Lang, Gross, Hoch, Nagy (groot in het 
Hongaars), Magnus (groot in het Latijn) en 
varianten zoals Langerman, Grossman en 
Hochman zijn maar enkele voorbeelden voor 
familienamen afgeleid van het beschrijvende 
kenmerk groot en lang.
Klein en kort vindt men dan in de familie-
namen zoals Katan en Katsar (Hebreeuws) 
en de Duiste en Yiddische varianten zoals 
Klein, Kleinman, Kleiner, Klener, Kurz en 
Kurzman.
Dik geeft Dikker, Shamen (Hebreeuws), 
Fett, Fetter en het Arabische Nachbut, Buchbut en Da’abul. An-
derzijds geeft Dun familienamen zoals Dunner en het Duitse 
Hager en Hagerman (voor mager).
Mooi heeft in het Hebreeuws familienamen opgeleverd zo-
als Yaffe (mooi), Naeh (aangenaam) en Noy (schoonheid); het 
Duitse en Yiddische Schoen en Schein(er) spreken voor zichzelf.   
Andere voorbeelden van familienamen die gebaseerd zijn op be-
schrijvende kenmerken en persoonlijke karakteristieken vinden 
wij ondermeer in de volgende twee verhalen. 
In een shtetl in een Oost-Europees land vinden wij een vrouw 
die ‘Halbanit’ genoemd wordt, figuurlijk betekenend melk-
vrouw; ze werd zo genoemd omwille van een snee in haar lip als 
gevolg van regelmatig insnijden van kookgerei om aan te duiden 
dat dezen enkel voor melkprodukten gebruikt mochten worden.
De familienaam Elyashar is gebaseerd op een wijze man die op 
het einde van de negentiende eeuw in Jeruzalem woonde en die 
in zijn omgeving gerespekteerd werd als een goudeerlijk mens. 
Hij werd dan in zijn omgeving ‘de eerlijke’ – elyashar – ge-
noemd; deze koosnaam werd dan door de familie als familien-
aam aangenomen en de mannelijke afstammelingen hebben 
deze familienaam behouden.
Het begrip goed geeft variante familienamen zoals Tov en Ben-
tov (Hebreeuws), Gutt en Guttmann (Duits en Yiddisch), El-
maleh (Arabisch) en Bueno (Spaans).

De begrippen zacht en lief geven familienamen zoals Fein, Feiner 
en Feinerman; dierbaar vinden wij in Yakar, Benyakar, Nobel, 
Caro en Querido; zoet vinden wij in Matok, Suss en Sussman; 
heilig vinden wij in Kadosh, Heilig, Heiliger en Santo.
Andere specifieke familienamen zijn ondermeer Krauss (gekruld 
haar), Scharf (scherp inzicht), Stark (sterk), Schnell (snel), Klug, 
Kluger en Kliger (slim), Frohlich en Lustig (vrolijk) en Sirota 
(wees).
  Bijvoeglijke naamwoorden in positieve en negatieve zin geven 
ook aanleiding tot het vormen van familienamen: Achtsam 
(aandachtig), Aufrichtig (oprecht), Langsam (traag), Lieblich 
(charmerend), Rechtschaffen (rechtvaardig), Trau (toege-
wijd), Verstandig (verstandig), Wurdiger en Werdiger (waar-
dig), Warhaft(ig) (waarheidslievend), Dumm (dom), Faul 
(lui), Schlimmer (slecht), Traurig (treurig) en Vergesslich (ver-
geetachtig).
In sommige streken moest men betalen om bij het aannemen 

van familienamen een mooie naam te krij-
gen zoals Rosenthal, Edelstein, Diamant 
en Saphir. Degenen die in die streken geen 
goede fooi konden betalen aan de burger-
lijke ambtenaar kregen dan familienamen 
aangesmeerd zoals Schmalz (vet), Affenkraut 
(apenkool), Borgenicht (leen niet aan mij), 
Ochsenschwantz (ossenstaart), Temperatur-
wechsel (temperatuurwissel), Singmirwas 
(zing mij iets voor), Eselskopf (ezelskop) en 
Galgenstrick (galgenkoord).
Een specifiek geval is de familienaam Eheman 
(echtgenoot). In vele Oost-Europese Joodse 
gemeenschappen konden joden burgerlijk 
niet trouwen voor het beëindigen van hun 

militaire dienstplicht met als gevolg dat vele Joodse koppels 
enkel door ‘niet-officiële’ rabbijnen op informele (religieuze) 
manier getrouwd konden worden. Na het beëindigen van de 
militaire dienst kon men dan ‘officieel’ trouwen; hiermede be-
doelt men dan het hedendaags burgerlijk huwelijk. In sommige 
landen werd het burgerlijk huwelijk door een officiële rabbijn 
voltrokken (religieuze en burgerlijke plechtigheid werden dan 
als één huwelijk beschouwd) en zo was het regelmatig mogelijk 
dat een koppel twee keer door twee verschillende rabbijnen ge-
trouwd werden (dit is onder meer het geval geweest met mijn 
grootouders van moederszijde). 
Als een ‘niet officiële’ rabbijn een ‘religieus’ huwelijk voltrok, dan 
kregen de kinderen van dit koppel als natuurlijke kinderen de 
familienaam van de moeder. Werd het huwelijk ingezegend door 
een ‘officiële’ rabbijn dan waren de kinderen wettelijke kinderen 
en verkregen ze de familienaam van de vader. Zo krijgen kinderen 
soms twee familienamen met een aanduiding ‘falsch’, ‘dit’, ‘recte’ 
of ‘vel’ (dezelfde betekenis in verschillende talen) bij één van de 
familienamen om er op te wijzen dat kinderen de familienaam 
van hun vader wilden aannemen (natuurlijke maar niet wettelij-
ke vader), maar officieel verplicht werden om de familienaam 
van hun moeder aan te nemen.Hiermede besluiten wij een be-
knopt overzicht van de beschrijving van familienamen gebaseerd 
op persoonlijke karakteristieken en beschrijvende kenmerken. 
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Als bewonderaar van Chaplin heb ik her-
haaldelijk te horen gekregen dat hij van 
Joodse afkomst zou zijn. Maar ik heb 
nergens hiervan een bevestiging kunnen 
krijgen.
Als onderzoeker in Joodse familienamen 
heb ik mij dan ook gefocust op de naam 
Chaplin. In het boek van Alexander 
Beider over Joodse familienamen in het 
Russisch keizerrijk komt de naam Chap-
lin voor als Joodse familienaam. 

Als uitleg geeft Beider verschillende ver-
sies: enerzijds zijn er de dorpen Chaplin 
naast Rechitsa en Chaplino naast Nevel 
met variante namen als Tseplin, Chaplin-
skij en Tsaplinskij. 
Chaplin zou ook een variant kunnen zijn 
van Chapler afgeleid uit de plaatsnaam 
Chaplya bij Letichev. Beider heeft ook 
vastgesteld dat er personen met de naam 
Chaplin woonden in het meer bekende 
Berdichev.
Mijn persoonlijke hypothese is dat Chap-
lin waarschijnlijk een beschrijvende 
Joodse familienaam is afgeleid van het 
Jiddische woord Chapper (ch uitgespro-
ken als het woord chotzpe). 

In Rusland waren Chappers (meestal 
Joodse) personen die berucht waren om-
dat zij Joodse jongelingen moesten op-
sporen om hen in het Russisch leger te 
laten inlijven voor een periode van 25 
jaar. Men kan zich wel inbeelden welk 
drama dit voor ouders moest zijn om 
hun zonen op de leeftijd van 18 jaar te 
zien verdwijnen naar een legerdienst met 
een praktisch ‘nihil’ kans om hen terug te 
zien. De kans dat deze Joodse soldaten na 
25 jaar legerdienst terugkeerden naar hun 
geboortedorp was minimaal en de kans 
dat ze volledig ontwordeld geraakten van 
hun Joodse identiteit des te meer.  

De naam Chaplin zou eventueel afgeleid 
kunnen worden van de Chappers; Chap-
lin betekent ‘behorende tot de Chappers’.
Het is goed mogelijk dat een van deze hy-
potheses correct is, omdat veel Russisch-
Joodse emigranten naar de East End wijk 
van Londen emigreerden. Het gebeurde 
wel regelmatig dat (voornamelijk) Rus-
sische Joden hun ‘Joods zijn’ wilden 
verdoezelen en/of zich volledig wensten 
te assimileren zeker als het voormalige 
Chappers waren.

Reactie van de Lezer

“ Mijn persoonlijke hy-
pothese is dat Chap-
lin waarschijnlijk een 
beschrijvende Joodse 
familienaam is af-
geleid van het Jid-
dische woord Chap-
per (ch uitgesproken als 
het woord chotzpe).”

Annonce 
Damescommissie
“Feest in het rusthuis op dinsdag 
12 juni om 14.30u aangeboden 
door Charlotte Landau ter gelege-
nheid van de verloving van haar 
kleindochter, en Rachel Wajc ter 
gelegenheid van de verloving 
van haar kleinzoon.”

Annonce Jaarlijkse 
Theenamiddag van 

de Damescommissie 
in de Centrale

Jaarlijkse Thee-namiddag op 
woensdag 24 oktober 2012 

om 14u in de Serviceflats 
Nervierstraat 14
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