
MATROOS
Het beroep van matroos is zo oud als de scheepvaart zelf. Het woord matroos duikt pas op tegen het 
einde van de 16de eeuw, al komt het in afgeleide vormen al veel vroeger voor. Met matroos wordt 
volgens het Van Dale woordenboek van de Nederlandse taal bedoeld: “een schepeling, zeeman van de 
laagste rang”.

MATROOS VAN ALLE TIJDEN

Het cliché van de getatoeëerde stoere bink 
met gestreepte shirt doet onrecht aan de 
veelzijdigheid van wat deze ‘scheepsmaat’ 
of ‘schipman’ vandaag aan taken vervult. 
Afhankelijk van het type schip waarop 
aangemonsterd wordt, helpt een matroos 
bij het aan- en afmeren, het laden en lossen, 
de in- of ontscheping van passagiers, het 
onderhoud van schip en uitrusting, het lopen 
van de wacht tot administratieve taken.

DE HANGMATGENOOT

Het woord matroos duikt pas in 
Vroegnieuwnederlandse bronnen op: de 
oudste vermelding dateert van 1584. Daar 
luidt het maetroos, met lange klinker in 
de eerste lettergreep. Na 1600 wordt die 
vorm vervangen door het nog gebruikelijke 
matroos. 

Het woord is ontleend aan het Franse 
meervoud matelots ‘zeelieden van lage rang’. 
Frans matelot is op zijn beurt ontleend aan 
Middelnederlands mattenoot, een samen-
stelling van mat in de betekenis ‘hangmat’ 
en noot, verkorting van genoot (vgl. vennoot  
‘handelspartner’ < veemnoot of veinnoot). 
Een mattenoot is oorspronkelijk iemand 
die een hangmat deelt met iemand anders. 
Vroeger was er op de schepen maar één 
hangmat voorzien voor twee matrozen, die 
er beurtelings in sliepen. Oorspronkelijk 
was een mattenoot dus een mede-ma-
troos met wie men zijn slaapplek deelde. 
Als zodanig verschijnt het woord in een 
Zuidhollands-Brabantse bron uit het vierde 
kwart van de 15de eeuw. In werkelijkheid 
moet mattenoot echter (veel) ouder zijn, 
want al voor 1300 blijkt het woord in het 
Frans te zijn overgenomen als mathenot 
(MNW i.v. mattenoot). Aanvankelijk was 
dat een benaming voor elk van de twee 

matrozen die elkaar aflosten 
bij het uitvoeren van werk-
zaamheden aan boord. Al in 
de 14de eeuw blijkt het Franse 
woord de vorm matelot 
en de verruimde betekenis 
‘matroos (in het algemeen)’ 
te hebben aangenomen 
(Rey i.v. matelot). En in die 
gewijzigde vorm en verbrede 
toepassing keerde het Franse 
meervoud mathenots als een 
nieuw enkelvoud maetroos 
terug naar onze taal. Dankzij 
het woordgebruik in het 
Oudfrans mogen we er dus 
van uitgaan dat Nederlands 

mattenoot al voor 1300 gangbaar was. 
Wel had het betrekking op een specifiek 
type varensgezel: iemand die met een 
collega een duo vormde bij het delen van 
de hangmat en wellicht ook bij het werk op 
het schip. Daarnaast beschikte men in de 
middeleeuwen ook over benamingen voor 
een matroos in het algemeen. Te oordelen 
naar de informatie uit de Middelnederlandse 
woordenboeken is schipman hiervoor het 
oudste en tevens ruimst verspreide woord. 
Al in de 13de eeuw wordt het teruggevonden 
in zowel Limburgse als Vlaamse teksten. 
Uit de 14de eeuw dateren de vroegste vind-
plaatsen van vaerman (circa 1340), seeman 
(1382) en zeevaerrer (circa 1400). Van huize 
uit hebben al die woorden betrekking op 
zeelui in het algemeen, maar ze werden 
vaak bepaaldelijk op matrozen toegepast. 
Een zeldzaam synoniem van het jongere 
matroos is het Laatmiddelnederlandse schip-
geselle (eind 15de eeuw).
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