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DE JACOBSSTAF.
Door tussenkomst van het lid van de Museumcommissie van de
Vereniging "Vrienden van het Zuiderzeemuseum", de heer J. J. Schil
stra. gelukte het, de hand te leggen op een zeer merkwaardig nau
tisch instrument, n.l. een "Jacobsstaf",
Deze Jacobsstaf werd gebruikt om bij de plaatsbepaling op zee
de hoogte der hemellichamen te meten. Het instrument bestaat uit
een vierkante staf van zwart palmhout, waarlangs een viertal dwars
latten van wit palmhout, verschuifbaar zijn. Deze dwarshouten zijn
van toenemende lengte. de staf is aan iedere zijde van een andere
verdeling voorzien.
Bij het meten van de hoogte van het gewenste hemellichaam
werd het apparaat zodanig op de hemel gericht en een der dwars
latten dusdanig verschoven, dat het ene uiteinde daarvan op hoog
te van de kim en het andere uiteinde daarvan op hoogte van het
hemellichaam uitkwam. Op de verdeling op de staf kon men dan
de gegevens aflezen, waarnaar de gezochte hoek kon worden af
geleid. Een en ander geschiedde met behulp van bijbehorende ta
bellen.
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Naarmate het hemellichaam boger stond. moest een langer dwars
hout worden gebruikt; bij ieder dwarshout behoorde één der vier
afzonderlijke verdelingen. die op de staf waren aangebracht.
Het was een vrij gebrekkige werkwijze, die slechts een betrek
kelijke nauwkeurigheid had. ln 1731 werd een beter instrument
uitgedacht, n.l. de spiege1sextaot. Het geeft een indruk van het con
servatisme van de zeelieden van die dagen, dat het oog zéér lang
duurde. voordat dit nieuwe apparaat algemeen in gebruik werd
genomen. In het Ned. Historisch Scheepvaartmuseum bevinden zich
twee Jacobsstaven, die gedateerd zijn 1791. resp. 1805. De Jacobs
staf van het ZZM is niet gedateerd, doch zal waarschijnlijk ook
uit dit tijdvak afkomstig zijn.
Dit instrument kenmerkte zich doordat het vervat is in een doos
van massief. eikenhout met een losse deksel. die de vorm heeft
van een mangelplank en die versierd is met kerfsnedemotieven en
daarna gepolychromeerd. Het geheel is een decoratief geval. dat
aan een spijker aan de wand kan worden opgehangen. De grootste
afmeting van de doos is 88 cm.
De naam Jacobsstaf is volgens de Winkler Prins waarschijnlijk
te verklaren uit een gelijkenis van de van rondlopende deelstrepen
voorziene staf met de geschilde stokken van Jacob. (Gen. 30: 37).

S.J. Bouma.
Noot van de. Rcdnc:tle'; Door tljdsgcbn�.I. moest de: afbeelding van de Jacobsstnf ve_-rvalle.n.�Zlj
wordt In be:t volÇJe:oclc nummer opgenomen.
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Wegens gtbre.k nnn ruimte in het vonçt' num mer motst de plaat,51nç, van dt'. afbeddmgen bij he:t
�uukclt,e ..De lacob!s�a( · noar dit nummer worden vc:rst"hovcn. Het js v�rb1rngend. dat de leemte
die er b�i.ta;it Op h.:t pc bied van go.:de publicaties O\'CT dit onderw1:rp mmtdde l :; op voorttcffclijke
wîj:e. 1:. 9evuld. fn het ja:irvcr!\1ag 195211Y53 win de VcrcmQmg Nederlands Hlstonsch Scheep·
vaArtmu�;:um ce Arnsterdan J komt "Js Bijla�e B een :eer lotere:.,nnl artikd voor van de hand van
de dtr�ctl'lH vnn genoemd muse:uro. de. he.er G. A. Co::ic. Qtliteld: ..D... Jacobs-stal ol de "Gcmcync
Graedbo�he". Hierin wordt de fll!St'hu:dkund1g.c ont·wikkdmg v:m dit ins1rumcnt uitvoerig çic.sthctat
en ook ten ttc:hnischr. uitc�nz.ctting geg�vi:n.
S. /. Bouma.

