UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Naar inzicht en vakmanschap. A.-J. Roubo’s L'Art du menuisier over
interieurbouw en meubelmakerij in de achttiende eeuw
den Otter, H.
Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
den Otter, H. (2016). Naar inzicht en vakmanschap. A.-J. Roubo’s L'Art du menuisier over
interieurbouw en meubelmakerij in de achttiende eeuw. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

Naar inzicht en vakmanschap.
A.-J. Roubo’s L'Art du menuisier
over interieurbouw en meubelmakerij
in de achttiende eeuw
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. ir. K.I.J. Maex
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
op 30 november 2016, te 11 uur
door Herman den Otter
geboren te Haarlem.

Promotiecommissie:
Promotor:

prof. dr. F. Grijzenhout, Universiteit van Amsterdam.

Overige leden:

prof. dr. P. Fuhring, Radboud Universiteit Nijmegen.
prof. dr. J. de Haan, Radboud Universiteit Nijmegen.
prof. A.G.A. van Grevenstein-Kruse, Universiteit van
Amsterdam.
prof. dr. J. Wadum, Universiteit van Amsterdam.
prof. dr. ing. M.R. van Bommel, Universiteit van
Amsterdam.
prof. dr. G. van Tussenbroek, Universiteit van Amsterdam.
dr. P.A. Brouwer, Universiteit van Amsterdam.

Faculteit der Geesteswetenschappen.

Naar inzicht en vakmanschap.
A.-J. Roubo’s L'Art du menuisier
over interieurbouw en meubelmakerij
in de achttiende eeuw.
Herman den Otter

before enlightenment, chop wood and carry water
after enlightenment, chop wood and carry water

Inhoudsopgave
1

Inleiding
L’Art du menuisier en zijn schrijver
Wat L’Art du menuisier uitzonderlijk maakt
Schrijven over Roubo
Interpretatieproblemen
Doelen en methoden bij kunsttechnologisch bronnenonderzoek
Onderzoeksmethode

1
2
4
6
8
12
15

2

Receptie en gebruik van L’Art du menuisier
Inleiding: lezers in de achttiende eeuw
Roubo in de negentiende eeuw
Hedendaagse meubelmakers
Het Angelsaksisch amateurcircuit
L’Art du menuisier als voorbeeldenboek en stijlboek
L’Art du menuisier als bron voor kennis van historische materialen en technieken
Meubelrestaurateurs
Conclusie

17
17
21
25
26
28
29
32
34

3

André-Jacob Roubo’s leven en werk
Roubo’s beschermers: Jacques-François Blondel en de duc de Chaulnes
Publicaties
Roubo’s bedrijf en zijn opdrachten voor fijntimmerwerk

36
38
41
45

4

Fijntimmerwerk in historische bronnen tot aan 1800
Een verkenning van het beschikbare materiaal
Theatra machinarum: ars naturam superat
Bouwkundige werken van André Félibien en Jacques-François Blondel
Fijntimmerwerk in de Encyclopédie
Abbé Nollet’s Art des expériences
Conclusie

49
49
51
56
60
63
65

5

De Académie Royale des Sciences en haar

Description des Arts et Métiers

Vroege technische handboeken
Natuurfilosofie en ambacht
De Engelse plannen voor de History of Trades. The contribution of many wits
De Franse Académie Royale des Sciences en de Description des arts et métiers
Opzet, vorm en totstandkoming van de Description des arts et métiers
Materiaal verzamelen: het taalprobleem
De bijdragen van de Description des arts et métiers aan technische vooruitgang
Conclusie

6

Lezerspubliek, ordening en behandeling van het materiaal in

L’Art du menuisier

Definitie van de kunst van de fijntimmerman

vi

66
66
70
71
74
84
89
92
94
95
95

Beoogd publiek
Ordening van het materiaal
Inperking
Vooringenomenheid van de schrijver en zijn opdrachtgever
Bronnen
Platen

96
100
104
106
108
111

7

De kunst van de fijntimmerman
7.1
De ontwerppraktijk
Interieurtimmerwerk en ontwerp
Het ontwerp en de stappen waarin het werd gerealiseerd
Interieurbetimmeringen naar klassieke zuilenorden
Tekenscholen
Zak-vignola’s
De ruimte voor de menuisier in zijn samenwerking met de ontwerper
Roubo’s ontwerpen
Meubelmaker en ontwerp
Individuele ontwerpen
Voorbeeldprenten
Werken naar bestaande stukken
Conclusie
7.2
Van praktijktekenwerk tot beschrijvende meetkunde
Werkplaatsmeetkunde: bestekmaten en vorm bepalen
Lijnen en hoeken tekenen; maten uitzetten
Mallen en hulpstukken
Stereometrie
Toepassing: een voorbeeld uit ‘L’Art du menuisier carossier’
Conclusie
7.3
De kennis van houtsoorten en andere materialen
Inleiding
Beschrijvingen en benamingen van houtsoorten
Het werken van hout
Conclusie
7.4
Constructieleer, gereedschap en maakwerk
Vervaardigingstechnieken van stap tot stap
Het beschrijven van manuele technieken
Constructieleer
Kwaliteit van het werk en methodes ter verbetering
Conclusie

116
116
118
120
124
127
129
132
134
138
139
142
145
145
147
150
156
158
162
169
170
172
172
176
182
186
187
188
191
195
199
203

8

Conclusies. De betrouwbaarheid van L’Art du menuisier en de
waarde ervan in de restauratiepraktijk
De waarde van L’Art du menuisier voor het werk van de restaurateur
Bronnenonderzoek
L’Art du menuisier als bron voor restauratietechniek
De implicaties van bronnenonderzoek voor restauratie-ethiek
Cultuurhistorische resultaten uit het onderzoek
Menuisiers en restaurateurs

206
212
214
220
222
223
226

vii

A
B
C
D

Samenvatting
Summary

228
235

Bijlagen
Vertaling van de volledige inhoudsopgave van L’Art du menuisier
Index op L’Art du menuisier
Het œuvre van Roubo
Bronnen voor fijntimmerwerk tot aan 1850
Herkomst van de afbeeldingen
Bibliografie

242
254
270
274
281
286

viii

Dankwoord
Het verschijnen van dit proefschrift biedt mij gelegenheid om mijn dank te
betuigen aan degenen die aan het tot stand komen ervan hebben willen bijdragen.
Hooggeleerde Grijzenhout, hooggeachte promotor, aan U ben ik veel dank
verschuldigd voor Uw hulp bij het voltooien van dit proefschrift door de vele
waardevolle aanwijzingen die ik van U ontving in de altijd inspirerende gesprekken
die wij voerden. U hebt mij grote vrijheid geschonken bij het het verrichten van dit
onderzoek en mij door Uw warme belangstelling op velerlei wijzen geholpen.
Zeergeleerde De Vries, U hebt zowel geholpen de eerste ideeën voor dit
onderzoek vorm te geven, alswel aan zijn definitieve vorm belangrijke bijdragen
geleverd door Uw commentaar en vragen.
Graag bedank ik hier medewerkers van de Universiteit van Amsterdam zonder
wier ondersteuning dit proefschrift niet geschreven had kunnen worden: dr. Petra
A. Brouwer, drs. Suzanne L.J. Maarschalkerweerd-Dechamps, prof. dr. Geert H.
Janssen, drs. Hotze A. Mulder, en de medewerkers van de Bibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam en van de Bibliotheek van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, op wie ik nooit tevergeefs beroep deed.
Mijn speciale dank aan ir. Sylvia M. Nijhuis, niet alleen voor haar belangstelling
en waardevolle adviezen maar ook de zeer plezierige samenwerking en de vele
moeite die zij zich getroostte opdat ik mij geheel op mijn onderzoek kon richten.
Van de Parijse contacten en collega’s die mij geholpen hebben, noem ik graag
prof. dr. Bruno Belhoste (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), dr. Juliette
Hernu-Bélaud (Institut National d’Histoire de l’Art, Parijs), Florence Greffe en
Sabine Clabecq (Archives de l’Académie Française, Parijs) en Sylvain Oudry
(Institut National du Patrimoine).
Tenslotte betuig ik mijn dank aan collega’s en vrienden dr. Maartje J.N. StolsWitlox, Erik Groenhout, Henk Jonker, Pim Böhmer, Saskia Smulders,
Ko Boogaard, Steve Flesher-Clark en dr. ir. Mariel G. Polman.

ix

Gebruikte afkortingen
AdM
AN
HARS
Encyclopédie

Roubo, André-Jacob. L’Art du menuisier. 4 vol. Parijs, 1769-1775.
Archives Nationales, Parijs.
Histoire de l’Académie Royale des Sciences.
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
Par une Société de Gens de Lettres; mis en ordre et publié par Diderot, […] et quant
à la partie mathématique, par D’Alembert. 28 vol. Parijs: Briasson, 1751-1772.

x

1

Inleiding

Elk historisch object is in zekere zin een black box: het wordt omringd door vragen
naar zijn herkomst, ontwerper, functie, bestemming en geschiedenis; in materiële
zin confronteert de bestudering van het object de onderzoeker onder andere met
vragen omtrent materiaalgebruik en vervaardiging, en daarmee omtrent de
oorspronkelijke verschijningsvorm. Voor zover antwoorden niet uit het object zelf
af te leiden zijn, worden deze in toenemende mate gezocht in kunsttechnologische
bronnen, zoals blijkt uit recente vakliteratuur. Deze bronnen kunnen allerlei
vormen hebben, uiteenlopend van tekeningen en receptenbundels tot
gildevoorschriften en inventarislijsten. Hoe effectief het benutten van
kunsttechnologische bronnen kan zijn, komt sprekend naar voren uit een door
Heginbothams verricht onderzoek naar een meubel van André-Charles Boulle,

Afb. 1 Boulle-kabinet uit de collectie van het Getty Museum.
Afb. 2 Virtuele restauratie die laat zien wat mogelijk het oorspronkelijke uiterlijk van het meubel
is geweest, met gebronzeerde atlanten.

waarvan het snijwerk, twee atlanten, qua afwerking totaal verschilde van het
snijwerk op een directe pendant (afb. 1, 2). 1 De huidskleur van de atlanten van het
onderzochte meubel hebben een ivoorkleurige afwerklaag, terwijl die van de
pendant een donkerbruine bronskleur vertonen. Heginbotham weet de door
1

Heginbotham, Arlen. ‘Hercules and Hippolyta reinterpreted: a technical study of two
sculptures on a remarkable cabinet by André-Charles Boulle.’ VDR Beiträge zur Erhaltung von
Kunst und Kulturgut. 1/2. (2007) p. 33-44.
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Boulle toegepaste bronzeringsmethode te reconstrueren op basis van een reeks
recepten uit kunsttechnologische bronnen die hij selecteert omdat er in hun
recepturen ingrediënten staan die middels natuurwetenschappelijke analyses zijn
aangetoond in de afwerklagen op het object en zijn pendant. Door middel van
deze combinatie van analyseresultaten en bronnenonderzoek, gecompleteerd met
reconstructie-onderzoek, kan de vraag naar de oorspronkelijke wijze van
vervaardiging – en daarmee de verschijningsvorm – met hoge mate van
aannemelijkheid worden beantwoord.
Zoals uit Heginbothams onderzoek te lezen valt, blijkt er een zeer aanzienlijke
hoeveelheid bronnen te bestaan die betrekking hebben op afwerklagen op houten
objecten. Daarnaast bestaan er bronteksten die meer gericht zijn op de constructie
en fysieke vervaardigingsprocedés van meubelen. Binnen deze groep van bronnen
wordt L’Art du menuisier als belangrijkste beschouwd. De auteur van dit werk,
André-Jacob Roubo, wordt traditioneel gezien als een meubelmaker van
eenvoudige komaf die ‘un guide pratique d'après lequel se peuvent exécuter tous
les travaux de menuiserie’ heeft weten te schrijven, een boek dat door vele
generaties van menuisiers gelezen is en een boek dat tegenwoordig vanwege zijn
vakkennis en enorme uitgebreidheid gezien wordt als de belangrijkste en meest
onmisbare bron die conservator en restaurateur over de meubelmakerij bezitten. 2
L’Art du menuisier en zijn schrijver
Handboeken over fijntimmerwerk en meubelmaken waren tot aan de tweede helft
van de negentiende eeuw bijzonder schaars. Over andere kunsten en ambachten
werd veel eerder en veel meer geschreven, maar Roubo’s L’Art du menuisier,
verschenen tussen 1769 en 1775, was het eerste op zijn gebied. Het behandelt het
werk van het gilde der menuisiers, de fijntimmerlieden. 3 Onder dit gilde behoren vijf
afzonderlijke beroepen: de interieurbouwer, de koetsenbouwer, de stoelenmaker,
de fijnmeubelmaker en de spalierwerkmaker, oftewel de bouwer van houten
tuinarchitectuur. 4 Het boek behandelt de kennis en vaardigheden waarover de
maître-menuisier voor de uitvoeringspraktijk diende te beschikken. De opzet van
Roubo’s werk bestaat voor elk van deze vijf (deel-)ambachten uit een
tekstbeschrijving van materialen, gereedschappen, teken- en vervaardigingsprocedés en van de eindproducten. Deze beschrijvingen worden telkens toegelicht
met gravures. Tezamen levert dit 1316 pagina’s tekst en 382 gravures op. 5
2

Een digitale versie van L’Art du menuisier is te vinden op www.hathitrust.org.
Er is in deze dissertatie voor gekozen om de Franse term menuisier soms te handhaven, soms
te vertalen met de ouderwetse maar adequate term ‘fijntimmerman.’ De termen ‘meubelmaker’
en ‘schrijnwerker’ zijn te beperkt, en ‘fijn-‘ is bovendien een goede vertaling van het Franse
menu.
4
In het Frans respectievelijk menuisier en bâtiment, menuisier en meubles, menuisier-ébéniste,
menuisier-carossier en treillageur.
5
Het laatste paginanummer is 1312 maar de pagina’s 121-124 komen twee keer achtereen
voor.
3

2

Roubo opende de beschrijving van elk ambacht met een bespreking van de
houtsoorten die ervoor gebruikt werden: hun eigenschappen, beschikbare maten,
geschiktheid danwel tekortkomingen, herkomst, prijzen etc. Daarna gaf hij
omstandige beschrijvingen van alle technieken die in het betreffende ambacht
werden toegepast voor de vervaardiging van de verschillende producten. Bij elke
techniek ging hij uitgebreid in op het gereedschap dat ervoor nodig was en in veel
gevallen beschreef hij op beeldende wijze hoe de fijntimmerman het precies
hanteerde. Van vrijwel elk van de vele objecttypen die in het fijntimmerwerk
werden vervaardigd, besprak Roubo achtereenvolgens de constructie, maten,
vormen, varianten en versiering. Zijn teksten streven naar een uitputtende
volledigheid en de gravures bieden dankzij hun afmetingen en hoge tekenkwaliteit
zeer veel informatie (afb 3, 4). Het werk wordt afgesloten met een opstel over
prijscalculatie, een conclusie en een uitgebreide verklarende woordenlijst annex
index.

Afb. 3, 4 Roubo. L’Art du menuisier. Pl. 322, 323: tekeningen voor een borduurraam, behorende
bij de tekstbeschrijvingen op p. 956-960. In de originele editie zijn de afmetingen van deze platen
323x218 mm. en het niveau van detaillering is navenant.

Waarom schreef Roubo dit werk, en waarom deed hij dat in deze vorm? Wat
Déprez-Masson schrijft over Agricola’s beweegredenen om in 1556 het
mijnbouwbedrijf uitgebreid in tekst en beeld weer te geven, is niet minder van
toepassing op Roubo’s werk: ‘Des millénaires ont séparé la mise au point des
multiples techniques [...] de leur passage à l’écrit. En fait, le plus étonnant n’est pas
ce long laps de temps qui les sépare, mais bien le fait que l’on ait, à un moment

3

donné de l’histoire humaine, éprouvé le besoin de confier à l’écrit les détails de ces
techniques. Celles-ci, en effet, se transmettaient efficacement dans la relation
directe entre maître et apprenti, et ne nécessitaient nullement le recours à des
textes.’ 6 De behoefte aan Roubo’s werk bestond inderdaad niet (althans niet
bewust) bij de beroepsgroep zoals die in 1769 bestond, maar bij de Académie
Royale des Sciences en haar lastgever, de Franse Kroon. Dat het werk in deze
vorm verscheen, is te danken aan een bijzondere samenloop van omstandigheden,
die hierin bestond dat de Académie Royale des Sciences een dergelijk werk van
hoog niveau wilde publiceren en op het goede moment de man vond die beschikte
over de ongewone combinatie van grote inhoudelijke vakkennis, een kennelijk
buitensporige ambitie om deze op papier te zetten, en de daartoe benodigde
schrijf- en tekenvaardigheden. 7
De Académie was in 1761 begonnen met het publiceren van een reeks
monografieën over ambacht en industrie, de Description et perfection des arts et métiers.
Het oogmerk hiervan was om beschrijvingen te maken van het beste dat ambacht
en industrie te bieden hadden, en deze beschrijvingen in de openbaarheid te
brengen. Deze kennis moest bedrijven in staat stellen om efficiënter en op een
kwalitatief hoger niveau te produceren. De meeste van deze beschrijvingen waren
van de hand van leden van de Académie zelf, maar les hommes de métier werden
expliciet uitgenodigd om het hunne eraan bij te dragen. Roubo gaf hier graag
gehoor aan. Hij was zoon en kleinzoon van fijntimmerlieden en zelf begon hij zijn
loopbaan ook, eerst als leerjongen, later als gezel, aan de werkbank. Zijn kennis
van het vak en de fijne kneepjes ervan had hij zodoende uit de eerste hand, zoals
meermalen uit zijn werk blijkt. Naast zijn dagelijkse werk volgde hij vijf jaar lang
een tekenopleiding bij de vooraanstaande architect Jacques-François Blondel. Hij
ontwikkelde zich tot technisch schrijver (wat voor een achttiende-eeuwse
ambachtsman zeer ongewoon was) en publiceerde, naast L’Art du menuisier, werk
over het kistenmakersvak en over theaterbouw. Alle gravures in zijn werk werden
door hemzelf getekend en bijna de helft ervan ook door hem gegraveerd. Naast dit
alles had hij een bedrijf van een behoorlijke omvang dat grote opdrachten
uitvoerde.
Wat L’Art du menuisier uitzonderlijk maakt
Roubo’s boek is niet alleen bijzonder omdat het de eerste beschrijving van het
ambacht was voor Frankrijk en heel Europa, 8 maar ook vanwege de buitengewoon
6

Déprez-Masson, Marie-Claude. Technique, mot et image. Le De re metallica
d’Agricola.Turnhout: Brepols, 2006. p. 11.
7
Belhoste schrijft ‘Roubo planned to achieve an intellectual masterpiece of his own.’ Belhoste,
Bruno. ‘A Parisian craftsman among the savants: the joiner André-Jacob Roubo (1739–1791)
and his Works.’ Annals of Science. (2012) p. 3.
8
In China werden al vroeg technische traktaten geschreven; op het gebied van huizenbouw en
meubelmakerij was het belangrijkste bewaarde werk de Loe ban jing. Zie: Ruitenbeek, Klaas.
Carpentry and building in late imperial China: a study of the fifteenth century carpenter’s
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uitgebreide en nauwkeurige behandeling van zijn onderwerp. L’Art du menuisier
geniet destemeer belangstelling omdat het ontstond in de tweede helft van de
achttiende eeuw, de ‘glorietijd’ van de Parijse meubel- en interieurkunst. 9 Het werk
is in de loop der tijd telkens opnieuw met lovende kwalificaties overladen: une très
bonne monographie sur le métier… ein kanonisches Lehrbuch … exercised great influence… the
last word on the subject … une solution définitive à tous les problèmes que cet art comporte. Het
bleef ruim een eeuw het meest gezaghebbende werk op dit gebied en werd
vertaald, bewerkt en vele malen opnieuw uitgegeven.
Zijn materiaal moet Roubo hoofdzakelijk hebben ontleend aan de praktijk en de
mondelinge overlevering, het uitgebreide corpus aan vakkennis, van wisselende
kwaliteit, dat door generaties meester-ambachtlieden was opgebouwd. 10 Gegevens
over zijn ambacht in eerder gepubliceerd werk waren schaars en voor een

Afb. 5
Afb. 6

Roubo. L’Art du menuisier. Pl. 295 die bijzondere fineertechnieken behandelt.
Pierre Migeon. Encoignure waarop deze technieken zijn toegepast.

manual Lu Ban Jing. Diss. Universiteit van Leiden, 1993. Een van de bekendste Chinese
techniektraktaten is T’ien-kung k’ai-wu (‘The creations of nature and man’) van Sung YingHsing. Engelse vert.: E tu Zen Sun en Shiou-Chuan Sun. Chinese technology in the seventeenth
century. Mineola (NY): Dover, 1997. Het verscheen in de vroege zeventiende eeuw en
behandelde alle belangrijke takken van nijverheid, van landbouw en textielfabricage tot chemie
en scheepsbouw. Sung werd door de beroemde sinoloog Joseph Needham vergeleken met
Diderot.
9
Karmarsch omschrijft de technische ontwikkeling die zich in de loop der achttiende eeuw
voordeed als epochemachend en ziet er de noodzakelijke basis in voor de enorme vooruitgang
in de negentiende eeuw. Karmarsch, Karl. Geschichte der Technologie seit der Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts. München: Oldenbourg, 1872. p. 6, 9.
10
Moderne onderzoekers van historische vervaardigingsmethoden maken vaak een overdreven
inschatting van de waarde en betrouwbaarheid van de ambachtelijke mondelinge overlevering.
Er werden echter zonder enige twijfel ook veel halve waarheden en onzin doorgegeven.

5

compagnon-menuisier was het lezen van boeken bovendien niet een voor de hand
liggende manier om kennis te vergaren. Omdat er in gedrukte vorm weinig
bruikbaars voorhanden was, vond Roubo alleen in werken zoals Félibiens Principes
d’architecture, de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert en boeken over bouwtimmerwerk en technisch tekenen enig bruikbaar materiaal. Voor wat betreft
vormgeving en constructie van betimmeringen en, in mindere mate, van meubelen,
verwerkte hij materiaal uit een aantal boeken over architectuur en uit
verzamelingen met ontwerptekeningen. Elk van deze bronnen was met een andere
insteek geschreven en zij richtten zich niet tot de ambachtsman maar tot een
publiek van architecten, hun opdrachtgevers of de geïnteresseerde leek. Roubo
legde als eerste het ambacht op papier vast: hij was de eerste schrijvende
schrijnwerker, vaardig in het handwerk maar ook in de schrijf- en tekenkunst.
Wanneer wij zijn teksten en afbeeldingen vergelijken met bewaard gebleven
contemporaine meubelen en betimmeringen, blijken deze zeer vaak geheel en al
met elkaar overeen te komen (afb. 5, 6).
Schrijven over Roubo
Hoewel L’Art du menuisier in honderden publicaties, van de achttiende eeuw tot op
de huidige dag, geciteerd wordt, is er aan de persoon van de schrijver slechts een
handvol artikelen gewijd. 11 In de negentiende eeuw werd Roubo opgevoerd als
toonbeeld van de homme utile in publicaties zoals Valentins Les artisans célèbres, dat
een aantal voorbeeldige kunstenaars en ambachtslieden beschreef en vooral
bedoeld was ter inspiratie van leerlingen in het vakonderwijs (afb. 7). 12 De
historische betrouwbaarheid van dit type werk is misschien niet heel hoog, maar er
spreekt uit dat Roubo werd geschaard onder de meest vooraanstaande
ambachtslieden van het ancien régime, schouder aan schouder met André-Charles
Boulle en Sébastien Érard. 13 Deze positie dankte hij in de eerste plaats aan zijn
meesterwerk, L’Art du menuisier, 14 en daarnaast aan enige aansprekende grote
opdrachten die hij als maître-menuisier realiseerde. Zijn kennelijke intelligentie,
11

Aan de meubelmakers André-Charles Boulle, Pierre Gole en verschillende andere zijn
monografieën gewijd. Ook zijn er studies gepubliceerd over ambachtslieden in andere
beroepen, zoals de glazenier Jacques-Louis Ménétra.
12
F. Valentin. Les artisans célèbres. Tours: Marne, 1845. p. 252-260. Er verschenen eveneens
notities over Roubo in: Foucauld. (ed.) Les artisans illustres. Parijs, 1845. p. 171 sq.; Boileau,
Louis-Auguste. ‘Roubo.’ in: Portraits et histoire des hommes utiles. Parijs: Montyon &
Franklin, 1836; Champagnac, J.B.J. Travail et industrie ou le pouvoir de la volonté. Histoire
d’artisans, d’artistes et de négociants devenus célèbres. Parijs: Lehuby, s.d. [1840]; tenslotte in
verschillende biografische collecties zoals die van Hoefer en De Salverte.
13
Ook vandaag de dag blijkt dat het verhaal van wat Roubo wist te bereiken velen aanspreekt.
La France Pittoresque wijdt een artikel aan Roubo dat niet minder hagiografisch aandoet dan
Valentins werk: ‘Figure emblématique de la menuiserie. André-Jacob Roubo, l’atypique
menuisier bâtisseur.’ La France Pittoresque. no. 18. (2006) p. 29-30.
14
L’Art du menuisier kan letterlijk als zijn meesterwerk worden gezien omdat aan Roubo in
1769 de maîtrise werd verleend op grond van zijn verdienste als schrijver.
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volhardendheid en maatschappelijke mobiliteit in een eeuw waarin dat laatste
begrip (en verschijnsel) vrijwel niet bestond, maakten hem ook uitzonderlijk.
Roubo’s werk wordt door Thamer gebruikt als illustratie voor de sociaaleconomische veranderingen die zich onder het late ancien régime voordeden in het
ambacht, en voor ‘a reconstruction of the ways in which the artisan sections of
society viewed themselves.’ 15 Thamer poogt om Roubo’s eigen positie, immers

Afb. 7 Een afbeelding uit Valentins Les artisans célèbres: Roubo gaat op de schouders na zijn
succesvolle voltooiing van de op de achtergrond afgebeelde Halle aux Blés. Deze had hij
geconstrueerd volgens een vergeten principe dat verrassend goedkoop en doelmatig bleek.

ambachtsman van lage komaf en tegelijkertijd een man die zich ontwikkelde tot
zoon van de Verlichting, te bepalen. Thamers stelling dat Roubo stond voor de
traditionele waarden van zijn vak zoals dat binnen het gildesysteem beoefend werd,
is niet verdedigbaar. Roubo werd juist niet moe om telkens opnieuw kritiek uit te
oefenen op vakbroeders uit bijna alle takken van het fijntimmerwerk. Uit dit
onderzoek zal blijken dat Roubo de waarden van de Verlichting onderschreef en
het zijne eraan bijdroeg om het gildesysteem af te breken. Roubo’s verhouding tot
zijn milieu is een belangrijk probleem waaraan aandacht wordt besteed in een vrij
recent verschenen biografisch artikel van Belhoste dat aan Roubo gewijd is,
gebaseerd op brieven, archivalia en de passages in L’Art du menuisier waarin Roubo
15

Thamer, Hans-Ulrich. '"L'art du menuisier." Work practices of french joiners and cabinetmakers in the eighteenth century.' Mélanges de l'école française de Rome. Moyen-Age, Temps
Moderne. vol. 99. no. 2. (1987) p.1029-1046.
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iets schreef over zichzelf, en over zijn werk en ambities. 16 Belhoste legt niet, zoals
Valentin, veel nadruk op zijn verdienste als ambachtsman maar juist op zijn
kwaliteiten als technisch schrijver; anders dan Thamer beschouwt Belhoste Roubo
niet zozeer als exponent van zijn ambachtelijke milieu maar benadrukt hij de
nieuwe maatschappelijke mogelijkheden die zijn publicaties voor hem openden.
Door hierop de nadruk te leggen, voegt Belhoste meer toe aan een goed begrip
van strekking en inhoud van L’Art du menuisier. Roubo ontwikkelde zich van
ambachtsman tot schrijver dankzij zijn contacten met Blondel en de duc de
Chaulnes. Omdat hij tot de overtuiging kwam dat de menuiserie niet gevestigd moest
zijn op traditie en routine maar op wetenschappelijke kennis, vervreemdde hij zich
juist van zijn vakbroeders.
Interpretatieproblemen
Op grond van het voorgaande moge duidelijk zijn dat L’Art du menuisier een rijke
en interessante kunsttechnologische bron is. Bij het gebruik van L’Art du menuisier
als kunsttechnologische (of historische) bron, doen zich echter verschillende
problemen voor. Zoals ik zal laten zien, blijkt uit veel moderne publicaties dat de
schrijvers ervan zelden op de hoogte zijn van de aard van het boek. Terecht noemt
Nicolay het werk aussi célèbre que peu connu. 17 Men is zich er niet altijd van

Afb. 8
Afb. 9

Zagen en schaven op plaat uit Agostino Galli’s Vinti giornate della agricoltura uit 1569.
Gereedschap uit een Nooitgedagt catalogus uit 1891.

16

Belhoste, Bruno. ‘A Parisian craftsman among the savants: the joiner André-Jacob Roubo
(1739–1791) and his works.’ Annals of Science. (2012).
17
Nicolay, Jean. L’Art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle. Parijs:
Pymalion, 1976. p. 782.
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bewust dat het werk verscheen als onderdeel van een reeks monografieën over
ambacht en industrie, welke met een zeer specifieke bedoeling werden
gepubliceerd. Evenzeer van belang is om op de hoogte te zijn van de
achtergronden van de auteur van het werk: wat Roubo wel of niet behandelde, hoe
uitgebreid en op welke manier, heeft een zekere relatie met zijn werkervaring en
ambities. Roubo was menuisier en bâtiment en om elk der overige takken van het
fijntimmerwerk te kunnen beschrijven, moest hij ‘in de leer’ bij anderen. De
informatie die hij dan geeft, is uit de tweede hand en minder geïnternaliseerd dan
wanneer hij schreef over zijn eigen stiel. Toch wordt deze informatie geciteerd,
zelfs wanneer over hetzelfde onderwerp veel gezaghebbender en bevoegder
bronnen bestaan.
Het beeld dat Roubo schetste, wordt vaak lichtvaardig geprojecteerd op andere
perioden, omstandigheden en localiteiten. Veel auteurs denken dat meubelmaaktechniek van de Oudheid tot in de pre-industriële periode niet veranderd is. 18
‘Materials have not changed their properties,’ luidt de redenering en ook het
gereedschap bleef zo te zien in hoofdlijnen hetzelfde (afb. 8, 9). 19 Deze redenering
gaat echter voorbij aan een gedurig toenemende hoeveelheid nieuwe materialen en
technieken en heeft geen oog voor begeleidende factoren zoals ontwikkelingen in
opleidingsniveau, arbeidsverdeling, productieaantallen, bedrijfsomvang,
bedrijfseconomie, werkvoorbereiding, gildebepalingen, marketing, afzetmarkt,
opdrachtgevers etc. L’Art du menuisier weerspiegelt natuurlijk niet het
fijntimmerwerk door de eeuwen heen, maar een specifiek ontwikkelingsniveau
daarin.
Een volgend probleem schuilt in het feit dat men slechts een zeer beperkt aantal
passages uit Roubo benut. 20 Enige favoriete loci zijn Roubo’s hoofdstukken over
houtsoorten en over marqueterie. Dat niet iedereen de volle 1316 pagina’s
doorwerkt, is te begrijpen maar kan leiden tot onvolledigheid of onjuiste
conclusies. Veel waardevolle informatie blijft in het duister en onderlinge
verbanden raken zoek. Het is echter een feit dat de grote omvang van het werk

18

Bij Morley vinden wij: ‘The basic joinery techniques were much the same fifty centuries ago
as they are today.’ Furniture. The western tradition. History, style, design. Londen: Thames and
Hudson, 1999. Beard schrijft over gereedschappen: ‘Many of these have not altered in form or
purpose over the years.’ Beard, Geoffrey. Craftsmen and interior decoration in England 16601820. Edinburgh: Bartholomew & Sons, 1981. p. 65. Zie ook: Richter, Gisela. The furniture of
the Greeks, Etruscans and Romans. Londen: Phaidon, 1966. p. 122.
19
Zoals onder andere Van der Sterre en Karmarsch opmerken, blijkt de vorm van
gereedschappen soms per land te verschillen, hetgeen doet veronderstellen dat de vorm niet
strikt door functie bepaald wordt. Van der Sterre, Gerrit. Vier eeuwen Nederlandse
schavenmakers. Primavera, 2001. p. 69, 80; Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen
Technologie. 2 dln. Hannover/Wien: Helwingsche Hof-Buchhandlung, 1837/1841. p. 116, 119.
20
Dit gebeurt bij veel bronmateriaal, zoals bijvoorbeeld Faidutti en Versini constateren in hun
inleiding bij het De Mayerne manuscipt: ‘ces citations, généralement trop courtes, isolées du
contexte, et interpretées par l'auteur qui, chaque fois, sollicite le texte à sa façon.’ Le manuscrit
de Turquet de Mayerne présenté par M. Faidutti et Camille Versini. Lyon: Audin, s.d. p. 6.

9

het minder goed toegankelijk maakt; 21 Roubo’s gedetailleerde inhoudsopgaven en
zijn woordenlijst met paginaverwijzingen komen maar zeer ten dele tegemoet aan
dit probleem. 22 Het idee dat alles erin te vinden is, en de grote vermaardheid die
het werk verworven heeft, hebben ertoe geleid dat het de meest gebruikte bron is
over historische meubelmakerij, en te vaak de enige bron die men raadpleegt
terwijl er toch ook uit andere perioden en landen werk voorhanden is. 23 Het is
maar ten dele bekend, waar en door wie er geschreven is over fijntimmerwerk. 24
Om de waarde van Roubo’s werk beter te kunnen bepalen, is het nodig om deze
lacune in onze kennis op te vullen en L’Art du menuisier te vergelijken met andere
bronnen die betrekking hebben op het fijntimmerwerk. Meer nog dan het selectief
en niet-toepasselijk putten uit Roubo’s werk, brengt het feit dat het leeuwendeel
van zijn teksten ongelezen blijft, met zich mee dat de bedoelde samenhang ervan
en een grote hoeveelheid interessante gegevens in het duister blijven. Hieronder
zal bijvoorbeeld worden aangetoond dat voor een goed begrip van de stukken over
de meubelmakerij de twee boeken over het interieurtimmerwerk onmisbaar zijn.
Vooral de fraaie gravures uit L’Art du menuisier worden door veel moderne
onderzoekers gretig gebruikt, vaak echter zonder de toelichtende tekst te lezen. Dit
leidt tot onjuiste interpretaties, want op sommige afbeeldingen staan voorbeelden
van hoe het nìet moet, of van minder correcte werkwijzen, hetgeen de tekst
verduidelijkt. Roubo zelf beschouwde de tekst als de hoofdzaak, de platen als
illustratie.
Samenvattend mogen wij stellen dat L’Art du menuisier voor moderne lezers min
of meer een black box is waarvan de ontstaansachtergronden, de interne samenhang
en de samenhang met de historische atelierpraktijk niet direct duidelijk zijn. Ik zie
daarom een grote behoefte aan een ‘Roubo-primer,’ een instrument dat het voor
conservatoren, meubelrestaurateuts, historisch-technisch onderzoekers en
liefhebbers mogelijk maakt om L’Art du menuisier met meer vrucht te gebruiken.
Om daar inhoud aan te geven moeten de volgende kwesties onderzocht worden.
21

Het feit dat het in het Frans geschreven is, vormt eveneens voor velen een drempel.
Zie bijlage A voor een vertaling van de complete inhoudsopgave en bijlage B voor een Index
op L’Art du menuisier. De inhoudsopgve laat zich dankzij zijn grote uitgebreidheid enigermate
lezen als een samenvatting van L’Art du menuisier.
23
Het is een probleem dat zich bij meer kunsttechnologische bronnen voordoet, zoals Clarke
opmerkt: ‘the same few sources are found to be used over and over to answer all kinds of
questions, even with reference to artifacts and practices far distant in place and time from where
and when those sources were compiled.’ Clarke, Mark. ‘Asymptotically approaching the past:
historiography and critical use of sources in art technological source research.’ in: Kroustallis,
S., et al. (ed.) Art technology. Sources and methods. Proceedings of the second symposium of
the Art Technological Source Research study group. Madrid 2007. Londen: Archetype, 2008. p.
20.
24
De bibliografieën van kunsttechnologische bronnen van Schiessl en Zindel bevatten in
hoofdzaak werken over schildertechniek; hieronder is niettemin een groot aantal titels te vinden
waarin fijntimmerwerk aan de orde komt. In Bijlage D, Bronnen voor fijntimmerwerk tot aan
1850, heb ik alle mij bekende bronteksten opgenomen die betrekking hebben op de techniek
van het fijntimmerwerk, met uitsluiting van receptenverzamelingen en voorbeeldenboeken.
22
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Het beeld dat nu bestaat van L’Art du menuisier en wat deze te bieden heeft, is in
de loop van jaren onder invloed van diverse omstandigheden sterk veranderd. Het
werk geniet een grote autoriteit waar het de techniek van de achttiende-eeuwse
meubelmakerij betreft. Het is echter de vraag hoe het nu vigerende beeld van
L’Art du menuisier tot stand is gekomen, en of deze perceptie niet aan herziening
toe is. Hetzelfde geldt voor het beeld dat bestaat van Roubo als schrijver. Hij
wordt door veel auteurs abusievelijk als meubelmaker aangeduid. Nader onderzoek
naar zijn maatschappelijke positie en relaties, naar zijn opleiding, werkervaring en
ambities zal duidelijk maken wat zijn kwaliteiten waren en doen begrijpen waarom
hij bepaalde dingen wel of niet behandelde in L’Art du menuisier, en de wijze
waarop hij dat deed. 25 Door na te gaan in welke vorm het werk verscheen, welk
publiek het bij verschijnen bereikte, en hoe het in latere jaren werd bewerkt en
toegepast, zal ik aantonen dat dit beeld de nodige aanpassing behoeft, omdat het
meer het product is van negentiende-eeuwse mythevorming dan van feitelijke
kennis van L’Art du menuisier.
Ten tweede moet nagegaan worden met welk doel en voor welk publiek het
werk geschreven is. Schrijven over de uitoefening van een ambacht is minder
eenvoudig dan het lijkt; het kan op veel niveau’s worden beschreven (of
uitgebeeld), van de lichamelijke beweging die voor bepaalde bewerkingen gemaakt
worden tot en met de acquisitie van opdrachten. De wijze waarop de schrijver dat
invult, hangt samen met de bedoelingen (en mogelijke bijbedoelingen) die hij heeft.
Mogelijk volgt hij daarin een door andere auteurs gehanteerde methode. Aangezien
wij hebben hier te maken met een boek over een ambacht dat gepubliceerd werd
door een wetenschappelijke academie, is in het bijzonder de vraag te stellen in
hoeverre L’Art du menuisier sporen in zich meedraagt van de Verlichting en de
uitgesproken belangstelling die de achttiende eeuw had voor wat technologie leek
te beloven. Vertaalde deze belangstelling van de kant van de wetenschap zich in
een positievere visie op het ambacht, en werd de ambachtsman als gesprekspartner
voor academici geaccepteerd of werd hij gezien als subject dat (her-)opgevoed
diende te worden? 26
Een kernvraag in mijn onderzoek is in hoeverre L’Art du menuisier een
betrouwbaar beeld geeft van de achttiende-eeuwse atelierpraktijk zoals die naar
voren komt uit andere technisch-historische bronnen en uit de destijds
vervaardigde meubelen en betimmeringen. Het is essentieel om te bepalen of
Roubo’s weergave typisch plaats- en tijdgebonden is, danwel dat deze zich tot op
25

Omdat de identiteit en maatschappelijke hoedanigheid van de de schrijver vaststaan, staat
buiten kijf dat hij voldoet aan iedere gezagskritiek; de toets der bevoegdheidskritiek kan Roubo
op grond van zijn materiaalkeuze en soms een zekere vooringenomenheid wat minder glansrijk
doorstaan, zoals in hoofdstuk 6 aan de orde zal komen. Over de begrippen ‘gezagskritiek’ en
‘bevoegdheidskritiek,’ zie: Prevenier, Walter. Uit goede bron. Introductie tot de historische
kritiek. Leuven: Garant, 1992. p. 101-102.
26
Het is interessant dat het beroep van restaurateur de laatste decennia een emancipatoire
ontwikkeling doormaakt die vergelijkbaar lijkt met die van bepaalde groepen van
ambachtslieden in de achttiende eeuw. Zie hoofdstuk 8 ‘Menuisiers en restaurateurs.’
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zekere hoogte laat toepassen op de historische praktijk in andere perioden en
localiteiten. Daarmee zal duidelijk worden wat het belang van L’Art du menuisier is
voor de interpretatie van achttiende-eeuwse menuiserie, in het bijzonder
meubelkunst en interieurs. In het verlengde daarvan moet bepaald worden wat de
waarde van L’Art du menuisier is voor het werk van de conservator en restaurateur.
Voordat ik uiteenzet langs welke weg ik deze vragen zal beantwoorden, wil ik een
aantal andere, vergelijkbare onderzoeken opvoeren die aan kunsttechnologische
bronnen op het gebied van kunst en ambacht zijn gewijd. L’Art du menuisier is
immers niet de enige bron waarvan het lezen en interpreteren hindernissen
ondervindt.
Doelen en methoden bij kunsttechnologisch bronnenonderzoek
Het bestuderen en (her-)uitgeven van kunsttechnologische bronteksten gebeurde
al in de achttiende en negentiende eeuw door liefhebbers, kunstenaars en
kunstvakdocenten die in deze bronnen op zoek gingen naar kennis van stijlzuivere
ontwerppraktijk, historische recepturen en handmatige vervaardigingstechnieken
om deze in hun eigen werk toe te kunnen passen. Deze gedachte is zelfs nog te
vinden in Versini’s inleiding bij zijn uitgave van het De Mayerne manuscript: 27 ‘Il
s'agit pour nous de contribuer à modifier les conditions techniques défavorables de
notre peinture contemporaine et de redonner des bases saines au métier du peintre
moderne.’ 28 De context van de progressieve kunstacademies van de jaren 1960
waarin Versini deze woorden schreef, was inderdaad weinig favorable waar het
uitgekiende techniek betrof. Dat Versini geen achterhoedegevecht voerde, lijkt
bevestigd te worden door de nieuw oplevende belangstelling voor oude
kunsttechnieken, ook al zijn de doelen nu misschien anders.
Recentere studies op het gebied van technical art history en haar bronteksten
komen meestal voort uit een primaire behoefte om de kennis die zij bevatten,
omwille van zijn inherente waarde te bewaren, of vanuit vragen naar de historische
ontwikkeling en verspreiding van materialen en technieken. In veel gevallen draagt
dit soort kennis bij aan het beantwoorden van vragen naar datering, authenticiteit
of identificering van de maker. Een niet onaanzienlijk deel van het moderne
bronnenonderzoek komt voort uit vragen die in het restauratieatelier opkomen. 29
27

Het De Mayerne manuscript, een verzameling schildersrecepten bijeengebracht door de arts
Théodore de Mayerne op basis van zijn gesprekken met vooraanstaande kunstenaars van zijn
tijd, wordt beschouwd als een van de voornaamste bronnen over zeventiende-eeuwse
schildertechniek.
28
Le manuscrit de Turquet de Mayerne présenté par M. Faidutti et Camille Versini. Lyon:
Audin, s.d. p. 5. Dezelfde gedachte is te vinden bij G. Baldwin Brown in zijn inleiding bij de
vertaling van Vasari. Vasari, Giorgio. Vasari on technique being the introduction to the three
arts of design, architecture, sculpture and painting, prefixed to the lives of the most excellent
painters, sculptors and architects. Vert. Louisa S. Maclehose. New York: Dover, 1960. p. 21.
29
En in het opleidingsatelier. De waarde van L’Art du menuisier binnen de opleiding van
restaurateurs komt in hoofdstuk 8 aan de orde. N.B.: hieronder zal L’Art du menuisier in
voetnoten worden afgekort tot AdM.
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De restaurateur probeert de veranderingen die het restauratieobject ondergaan
heeft, te begrijpen teneinde een geschikte behandelingsstrategie te kunnen
formuleren. 30 Zoals het onderzoek van Heginbotham laat zien, kan kennis van
gegevens uit bronnen het analytische materiaalonderzoek aan het object inperken
en richting geven waardoor interpretatie van de uitkomsten daarvan vaster komt te
staan. 31
Ten behoeve van kunsttechnologisch bronnenonderzoek zijn de laatste jaren
vele bronteksten in de een of andere vorm opnieuw uitgegeven. Een van de
monumenten op dit gebied is Herbert en Lou Hoovers uitgave van Agricola’s De re
metallica. Hun uitgave bevat een vertaling van het Latijnse origineel, voorzien van
een inleiding, een uitgebreid notenapparaat en een bibliografische notitie. 32 Friedel
schrijft over hun editie: ‘the work set an impressively high standard for what a
comprehensive and useful treatment of an important technology should look
like.’ 33 Deze standaard wordt maar zelden geëvenaard. Bij zowel gedrukte als
digitale facsimile edities wordt meestal geen editeur ingeschakeld, zodat in die
gevallen een verantwoording van de keuze van editie, exemplaar en dergelijke
ontbreekt. 34 Sommige herdrukken bevatten wel het beeldmateriaal uit het origineel
maar niet de toelichtende tekst, in andere worden alleen de ‘interessantste’ delen
van de tekst opgenomen. 35 Zoals Schiessl in 1989 constateerde, ‘kennt man […]
weder Einführungen, Kommentare noch Glossare’ in de vele nieuwe uitgaven. 36
Door de stijgende belangstelling voor dit type bron enerzijds en het besef dat hun
interpretatie vaak problematisch is anderzijds 37 wordt aan de wijze van uitgeven
30

Onder ‘veranderingen’ worden hier zowel schades, fysieke wijzigingen als natuurlijke
verouderingsprocessen verstaan.
31
Gezien de grote hoeveelheden aan met name kleurstoffen en bindmiddelen die er bestaan, is
het bij natuurwetenschappelijke analyses wenselijk om op voorhand een zekere selectie te
kunnen maken. Kunsttechnologisch bronnenonderzoek bewijst hier vaak goede diensten.
32
Agricola, Georgius. De re metallica. Translated from the first latin editon of 1556 by Herbert
Clark Hoover and Lou Henry Hoover. New York: Dover, 1950. Deze president van de
Verenigde Staten (1929-1933) en zijn vrouw waren beiden opgeleid als geoloog.
33
Friedel, Robert. A culture of improvement. Technology and the western millennium.
Cambridge (MA): MIT Press, 2007. p. 140.
34
Dit geldt voor de veel gebruikte Roubo-herdrukken van Laget en van InterLivres. De door
hen gekozen editie is de eerste.
35
Als voorbeelden hiervan noem ik de heruitgaven van de platenverzamelingen uit Diderot’s
Encyclopédie door InterLivres en die van Sheratons The cabinetmaker and upholsterer’s
drawing-book. New York: Dover, 1972.
36
Schiessl, Ulrich. Die deutschsprachige Literatur zu Werkstoffen und Techniken der Malerei
von 1530 bis ca. 1950. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989. p. 13. Als uitzondering
hierop noemt Schiessl de uitgave van Boltz von Ruffachs Illuminierbuch door Benziger.
37
Zoals Kirby Talley schrijft zijn bronnen ‘often unclear, contradictory, and require careful
interpretation to be of relevant assistance when one is attempting to reconstruct past practice.’
Kirby Talley, Jr., M. ‘The original intent of the artist.’ in: Price, Nicholas Stanley, M. Kirby
Talley Jr., Alessandra Melucco. (ed.) Vaccaro. Historical and philosophical issues in the
conservation of cultural heritage. Los Angeles (CA): GCI, 1996. p. 166. Zie ook: Wallert, Arie.
‘Reading technical sources.’ in: Clarke, Mark, Joyce H. Townsend, Ad Stijnman. (ed.) Art of
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tegenwoordig meer aandacht besteed. De facsimile editie van Die Tischlerkunst in
ihrem ganzen Umfange van Stöckel door Michaelsen en Buchholz bevat een inleiding
met een beknopte biografie, een overzicht van de edities en een samenvatting van
de inhoud. 38 Een editie met vergelijkbare doelstellingen maar veel uitgebreider, is
de door Ruitenbeek gemaakte uitgave van de Lu ban jing, een Chinees
timmermanshandboek dat in de vijftiende eeuw werd gecompileerd uit merendeels
veel ouder materiaal. Zijn studie bevat, als opmaat naar zijn vertaling, een
bibliografisch essay waarin andere handboeken besproken worden, een biografie
van de auteur, een bespreking van de gebruikte materialen en technieken, en een
beschrijving van de ‘setting’, van de eisen waaraan het timmerwerk diende te
voldoen tot en met de rol van de timmerman als tovenaar. 39 Ruitenbeek biedt de
lezer daarmee veel kennis over context en achtergronden van de Lu ban jing. 40
Daar elke generatie onderzoekers het materiaal anders benadert, en omdat hun
publicaties steeds door een nieuw publiek gelezen worden, kan er geen
‘standaardmethode’ voor het kritisch uitgeven van kunsttechnologische bronnen
bestaan. Een goede stap tot het formuleren van methodologische criteria bij de
benadering van kunsttechnologische bronnen is door Oltrogge ondernomen. 41 Zij
probeert om aan de hand van een beknopte analyse van kernaspecten van
Theophilus’ Schedula diversarum artium hiertoe een aanzet te geven. 42 Er zijn veel
onopgeloste vragen omtrent de Schedula: wie was de auteur, is het een
oorspronkelijk werk, welk ouder materiaal is erin verwerkt, en tot welk publiek was
het gericht? Oltrogge laat zien dat (delen van) antwoorden op deze vragen zijn af
te leiden uit de onderlinge relatie van de verschillende versies van de tekst; uit de
fysieke vorm waarin zij zijn overgeleverd; uit de keuze en stijl van de gebruikte taal;
uit de inhoud en zijn ordening; uit de feitelijke juistheid van de geboden
informatie; en tot slot uit verbanden tussen tekst en realia. Hoewel veel van deze
aspecten niet eenduidig beantwoordbaar blijken, wordt duidelijk dat elk ervan een
bouwsteen vormt tot het juiste begrip van de tekst. Om de hierboven opgeworpen

the past. Sources and reconstructions. Proceedings of the first symposium of the Art
Technological Source Research study group. Londen: Archetype, 2013. p. 39.
38
Stöckel, H.F.A. Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange. Ilmenau: Voight, 1823. Herdr.
met inl. van Hans Michaelsen en Ralph Buchholz. Hannover: Schäfer, 1998.
39
Ruitenbeek. Carpentry and building in late imperial China.
40
Hij komt daarmee ruimschoots tegemoet aan wat Nadolny van belang acht: ‘The importance
of context and background knowledge for source research cannot be overstressed.’ Nadolny,
Jilleen, et al. ‘Art technological source research: documentary sources on European painting to
the twentieth century, with appendices I-VII.’ in: Hill Stoner, Joyce, Rebecca Rushfield.
Conservation of easel paintings. Londen: Routledge, 2012. p. 4.
41
Oltrogge, Doris. ‘Theophilus: a methodological approach to reading an art technological
source.’ in: Eyb-Green, Sigrid, et al. (ed.) The artist’s process. Technology and interpretation.
Proceedings of the fourth symposium of the Art Technological Source Research Working
Group. Londen: Archetype, 2012. p. 48-53.
42
De Schedula diversarum artium (ca. 1125) bevat beschrijvingen van technieken in
verschillende kunsten en ambachten.
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vragen rond L’Art du menuisier te beantwoorden, zal ik een verwante, op maat
gesneden methode gebruiken.
Onderzoeksmethode
Hierboven heb ik gesteld dat het lezen en interpreteren van L’Art du menuisier voor
een deel wordt bemoeilijkt doordat er niets bekend is omtrent de manier waarop
Roubo invulling gaf aan de eisen die de Académie Royale des Sciences stelde aan
inhoud en strekking van het werk. Daarom moet nagegaan worden of hij schreef
vanuit de eigenheid die zijn ambacht kenmerkte en in welke opzichten zijn
persoonlijke achtergrond meespeelde. Resulteerde dat in een feitelijk en
representatief beeld van de atelierpraktijk? De wijze waarop ik concreet invulling
geef aan het vinden van antwoorden op deze vragen, is door Roubo’s werk een
historische Einordnung te geven: een beschrijving van de historische achtergrond
waartegen L’Art du menuisier is ontstaan en van de kwaliteiten en oogmerken van
de schrijver. Belangrijk daarbij zijn de culturele invloeden van de plaats en tijd waar
het werk vorm kreeg, de manier waarop het bij verschijnen werd ontvangen en hoe
het later werd gelezen en gewaardeerd. Hiermee wordt de historische afstand
tussen lezer en tekst verkleind en de toegankelijkheid van de tekst en het begrip
voor de intentie ervan verbeterd. 43
De achttiende-eeuwse receptie van Roubo’s werk bespreek ik in hoofdstuk 2,
waarna een analyse volgt van de manieren waarop latere onderzoekers het werk
interpreteren en toepassen. Dit kan tegelijkertijd dienen als een nader exposé van
de verschillende problemen die zich bij het lezen en gebruiken van het werk
voordoen, zoals deze hierboven al kort werden aangeduid.
Het weinige dat te achterhalen is over de levensloop van André-Jacob Roubo
vormt de inhoud van hoofdstuk 3. Kennis van zijn voor een ‘ambachtsman’ zeer
ongewone ambities en loopbaan geeft inzicht in de veranderingen in
maatschappelijke positie en werkethos van ambachtslieden in de achttiende eeuw.
De behandeling van de historische achtergrond waartegen L’Art du menuisier tot
stand kwam, valt in twee delen uiteen. In hoofdstuk 4 worden boeken van voor
1800 over architectuur, machines, ambachtelijke techniek en dictionaires
behandeld, waarin fijntimmerwerk op de een of andere wijze besproken of
afgebeeld wordt. Als we ervan uit kunnen gaan dat Roubo volledig was in zijn
vermelding van de schrijvers aan wie hij gegevens ontleende, was hij niet bekend
43

Zoals Mathijsen schrijft, kunnen problemen bij het begrijpen van een historische tekst
voortkomen uit taalmoeilijkheden, gebrek aan kennis van de zaken of teksten waarnaar de
auteur verwijst, en uit veranderingen in esthetische normen en in wereldbeeld. ‘Uitgangspunt is,
dat de tegenwoordige lezer er recht op heeft door de commentator in de positie van de
toenmalige lezer gebracht te worden: het streven van de editeur is erop gericht de context, of de
horizon van de lezer van toen te herstellen. Daar waar de hedendaagse lezer bepaalde teksten en
passages niet zou begrijpen door het ontberen van kennis die vroeger bij het lezen bekend
verondersteld werd, moet de editeur ingrijpen.’ Mathijsen, Marita. Naar de letter: handboek
editiewetenschap. Den Haag: KNAW Press, 2010. p. 341.
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met alle door mij besproken werken. Dat laat onverlet dat deze publicaties
betrekking hebben op dezelfde praktijk en zij kunnen dus zeker dienen als
referentiemateriaal.
Hoofdstuk 5 schetst de historische ontwikkeling van techniekboeken vanaf de
Renaissance, en bespreekt in kort bestek de ideeën daarover van Francis Bacon tot
en met de doelstellingen die de Franse Académie Royale des Sciences had bij de
publicatie van de Description des arts et métiers, waarvan L’Art du menuisier onderdeel
uitmaakte. Het schetsen van deze ontwikkeling doet uitkomen in hoeverre het zo
laat verschenen eerste handboek over het fijntimmerwerk van Roubo zich voegde
in de conventies van een inmiddels eeuwenoude traditie, die in haar kern als
letterkundig, als savante, te beschouwen is. Wat betreft hun doelen, methoden en
beoogd lezerspubliek vertonen vroege techniekboeken betrekkelijk weinig variatie.
Het standaard-stramien dat vanaf Agricola’s De re metallica vast kwam te liggen,
bestaat uit een behandeling van achtereenvolgens grondstoffen, gereedschappen,
procedés en de vervaardigde producten, en is terug te vinden in elk van de delen
van de Description des arts et métiers.
In hoofdstuk 6 wordt getracht om de moeizame toegankelijkheid van Roubo’s
werk – als gevolg van de grote omvang, de soms willekeurig schijnende
behandeling en de moeilijke woorden – te verbeteren door nader te kijken naar
Roubo’s bronnen, zijn ordening van het materiaal en het lezerspubliek waarvoor
hij schreef. Dit dient als opmaat om in hoofdstuk 7 een adequate inhoudelijke
analyse te kunnen maken van de voornaamste vaardigheden en kennisdomeinen
van de meester-fijntimmerman: bouwkundige vormentaal, meetkundig tekenen,
materiaalkennis, manuele vaardigheden en constructieleer. Een vraag die hierbij
steeds speelt, is in hoeverre de Verlichting in Roubo’s werk gestalte heeft gekregen.
Anders gezegd: of de fijntimmerman van la routine overstapte op een manier van
werken die gebaseerd is op objectieve, geordende, toetsbare kennis. De Académie
Royale des Sciences verwachtte dat een klinische blik op processen in ambacht en
industrie hier veel inefficiënte procedés uit zou kunnen snijden; bovendien zou
men inzien welke doelmatige methoden uit het ene ambacht in te zetten waren in
het andere.
Hoewel deze dissertatie zich primair richt op de stukken uit L’Art du menuisier
die gaan over meubelkunst en betimmeringen, maak ik gebruik van gegevens uit
L’Art du menuisier als geheel, teneinde een breder inzicht te krijgen in de kennis en
vaardigheden die voor de fijntimmerman van essentieel belang zijn. Tevens
gebruik ik een groot aantal vroegere en contemporaine bronnen die daar enig licht
op werpen. Inhoudelijk botsen deze zelden of nooit met elkaar, hetgeen deels een
gevolg moet zijn van onderlinge literaire navolging, deels van het feit dat zij steeds
dezelfde realiteit beschreven.
Hoewel het laatste deel van L’Art du menuisier verscheen in 1775, heb ik waar dat
nuttig is materiaal van latere datum verwerkt; de negentiende eeuw heeft een
stortvloed aan techniekboeken voortgebracht die bepaalde kwesties kunnen
verhelderen.
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2

Receptie en gebruik van L'Art du menuisier

Inleiding: lezers in de achttiende eeuw
Alle delen van de Description des arts et métiers werden bij hun verschijnen besproken
in de 'Nouvelles littéraires' in het Journal des Sçavans, dat wel gezien mag worden als
het orgaan van de Académie des Sciences. 1 Deze besprekingen van een halve tot
tien pagina's lengte bestaan uit samenvattingen waarin stukken tekst werden
overgenomen, vergezeld van een enkele, zelden kritische, kanttekening; daarnaast
bieden zij soms enige achtergrondinformatie over de auteur. In de bespreking van
het eerste deel van L’Art du menuisier werd opgemerkt hoe buitengewoon het was
dat een ambachtsman zich zozeer had weten te ontwikkelen dat hij een boek had
geschreven dat de Académie zonder wijzigingen publiceerde. Veel meer lof dan dit
viel Roubo niet ten deel. In de ogen van de recensent van L'Art du menuisier en
meubles ontbrak het dit werk aan de érudition die de bespreker er graag in gezien
had. 2 Een ander deel uit de Description-reeks, LeVieils werk over gebrandschilderde
ramen blonk hierin juist uit, maar de reeks bevatte dan ook ‘aucune partie qui soit
traitée avec plus d'étendue, plus d'érudition & plus de soin.’ 3
Terwijl de Encyclopédie van Diderot en D'Alembert zich richtte tot een breed,
goed opgeleid publiek, beoogde Roubo met L’Art du menuisier een boek te
schrijven voor zijn vakbroeders. Het was niet bedoeld als een leerboek voor
leerling-meubelmakers ook al worden basistechnieken zoals aftekenen, zagen,
schaven en verbindingen maken, in tekst en afbeeldingen weergegeven. 4 In de
achttiende eeuw bezat de gemiddelde ambachtsman niet meer boeken dan op de
vingers van een hand te tellen waren, en de weinige boeken die hij bezat, waren
gewoonlijk religieuze werken. 5 In bewaard gebleven inventarissen van ébénistes 'les
livres n'apparaissent guère,' aldus Vasselin. Een handboek over het fijntimmerwerk
was iets volstrekt nieuws en toch lijken fijntimmerlieden het niet of nauwelijks
gekocht te hebben. Pierrot moet vooral L’Art du menuisier op het oog gehad
1

Zie: Hahn, Roger. The anatomy of a scientific institution. The Paris Academy of Sciences,
1666-1803. Berkeley (CA): University of California Press, 1971. p. 64.
2
Journal des Sçavans. augustus 1773. p. 561. Het verschijnen van delen van de AdM werd,
zonder nadere toelichting, gesignaleerd in de Gazette de France. Op 11 mei 1772 vermeldde de
Gazette Boek III, deel 3.
3
Journal des Sçavans. oktober 1774. p. 676.
4
Dit conform de wens van de Académie om deze basistechnieken op schrift te stellen.
Terugkijkend op het schrijven van zijn werk, constateerde Roubo dat het ambacht door hem ‘un
peu trop briévement, du moins quant à ce qui concerne la pratique & la manutention des outils’
behandeld was. AdM. p. 1312. Het vroegste mij bekende leerboek voor aankomend
meubelmakers is: Bouzique, L. en E. R. Nouveau manuel de menuiserie simplifiée: contenant
les détails sur toutes les parties de la menuiserie de bâtiment, la fabrication des outils, &c.
Parijs: Roret, 1857.
5
Vasselin, Martine. Vivre des arts du dessin. France XVIe - XVIIIe siècle. Aix-en-Provence:
PUP, 2007. p. 338.
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hebben toen hij in 1832 schreef dat ‘ces ouvrages ne me paraissent guère répondre
au besoins réels des ouvriers.’ 6 Coulon schreef in zijn Vignole des menuisiers (1835)
dat het werk van Roubo inmiddels niet alleen verouderd was, maar bovendien
buiten het financiële bereik lag van de meeste menuisiers. 7 In 1775 kostten de vier
delen tezamen 221 livres, hetgeen bij benadering neerkomt op twee-derde van het
jaarsalaris van een gezel meubelmaker. 8 Het enige exemplaar waarvan wij zeker
weten dat het in handen was van een fijntimmerman, behoorde toe aan Roubo
senior. 9 Roubo’s boeken waren weliswaar bij leeszalen te raadplegen, maar men
vraagt zich in gemoede af of een meubelmaker zonder schroom over de drempel
van de plaatselijke leeszaal durfde te stappen. Zoals Pierrot constateerde kwamen
ambachtstraktaten pas in het atelier terecht toen zij niet meer werden uitgegeven
als kostbare bibliotheekedities maar in boeken die werklieden konden betalen. 10
Het is dus niet verwonderlijk dat L’Art du menuisier naar de zin van de uitgevers
Desaint en Saillant te lang op de plank bleef liggen. Het was, tezamen met Paulets
L'Art du fabriquant d'étoffes de soie, de bron van grote verliezen. 11 Nadat uitgever
6

Dit is aannemelijk omdat ces ouvrages naar zijn zeggen alleen betrekking hadden op Parijs,
vanwege hun buitengewone omvang, en omdat er veel ingewikkeld tekenwerk in staat. ‘C’est
dans ces collections que l’ouvrier cherche ce qu’il ne trouve pas et qu’il n’y rencontre que
l’inutilité ou la difficulté inextricable.’ Pierrot schreef zijn boek met het doel ’d’être utile à la
classe laborieuse à laquelle je m’honore d’appartenir.’ Pierrot, Noël. Le charpentier et
menuisier des campagnes. Stenay: Pierrot, 1832. p. 326-327.
7
Coulon, A.G. Nouveau Vignole des menuisiers, ouvrage théorique et pratique, utile aux
ouvriers, maitres et entrepreneurs &c. Carilian-Goeury, 1835. Herdr. Parijs: Moreau, 1979. Ter
vergelijking: een folio editie van Jean Le Pautres werk over bouwkunde kostte 36 livres. Bij
Agricol Perdiguier lezen wij: ‘Roubo.... excellent ouvrage qui a cependant un grand défaut: il
est trop chèr.’ Perdiguier, Agricol. Le livre du compagnonnage. 3de uitgebreide ed. Parijs:
Perdiguier, 1857. p. 231.
8
Bij Drouot werd op 28 januari 2004 een complete set van de AdM geveild door Oger en
Dumont waarvan een van de delen de naam van de eerste eigenaar (M. de Neüillye) en de prijs
van 33 livres 4 sols vermeldde. Dit is de oorspronkelijke prijs van Boek III, deel 1, L’Art du
menuisier-carossier. Complete sets worden vandaag de dag (sporadisch) aangeboden voor een
vraagprijs van circa € 7000,00.
9
Inventaire après décès van Gabriel Roubo, 22 september 1786. AN/MC/ET/XLVII/353.
Geciteerd naar Belhoste, ‘A parisian craftsman among the savants.’ Dit niet-ingebonden
exemplaar werd na zijn dood door de taxateur gewaardeerd op 48 livres. Dat de AdM toch wel
door fijntimmerlieden werd gelezen, volgt uit Roubo’s vermelding van de menuisier La Forge
die hem, na het verschijnen van L’Art du menuisier ébéniste twee recepten voor het kleuren van
hout had gestuurd. AdM. p. 1311.
10
Doelend op boeken zoals de AdM, sprak Pierrot in 1832 van ‘les traités d’architecture et de
tous les arts, autrefois cachés dans les grande bibliothèques.’ Pierrot. Le charpentier et
menuisier des campagnes. p. 463. Chippendale en Moxon gaven de Gentleman and cabinetmaker’s director, respectievelijk de Mechanick exercises aanvankelijk uit in de vorm van
maandelijkse cahiers. Niettemin lukte het Moxon nauwelijks om zijn publicatie af te ronden.
Zie: Moxon, Joseph. Mechanick exercises: or, the doctrine of handy-works, applied to the arts
of smithing, joinery, carpentry, turning, bricklaying. Met inl. van Benno M. Forman. New
York: Praeger, 1970. Herdr. van 3de editie. Londen: Midwinter & Leigh, 1703. p. xii, xvi.
11
Na tien jaar waren 200 van de 1200 gedrukte exemplaren nog niet verkocht. Zie Eriksen,
Svend. ‘En haandvaerkets bog fra det 18. aarhundrede: Descriptions des arts et métiers 1760-
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Moutard het Description-fonds had overgenomen van Desaint en Saillant, werden de
afzonderlijke cahiers (zes in het geval van L’Art du menuisier ) aangeboden voor
circa 60% van de oude prijs. De Académie zag in dat 'une Description trop
volumineuse excéderoit bientôt les facultés des Artistes ou des Amateurs des
Arts.’ 12 De oorspronkelijk zo hoge prijs was natuurlijk niet alleen een gevolg van
de omvang van het werk maar ook van de zeer luxe manier van uitgeven op folioformaat. Roubo’s pogingen om het boek zodanig in te delen dat ook de minder
kapitaalkrachtige burger afzonderlijke delen zou kunnen kopen, hadden weinig
effect gesorteerd. 13
Dat de omvang van Roubo’s behandeling van het fijntimmerwerk buitensporig
werd gevonden, spreekt uit het feit dat L’Art du menuisier niet werd opgenomen in
de toch bijna volledige (en goedkopere) Neufchâtel-editie van de Description-reeks
op quarto-formaat. 14 Het werk vond meer waardering bij de redacteuren van de
Encyclopédie méthodique, de ingrijpende bewerking van Diderot’s Encyclopédie, die
vanaf 1782 verscheen. Lacombe maakte in de hoofdstukken over ‘L’Art de
l’ébénisterie-marqueterie’ en ‘L’Art de la Menuiserie’ een synthese uit materiaal uit
de eerste druk van de Encyclopédie, uit L’Art du menuisier (‘d’après la doctrine de M.
Roubo le fils’) en ander, niet nader gespecificeerd werk. 15 De platen die een en ander
illustreren zijn afkomstig uit de ‘oude’ Encyclopédie. Ook nam Lacombe in de
bijbehorende ‘vocabulaire’ veel over uit Roubo’s ‘Table alphabétique.’ 16 Rondelet,
architect en architectuurdocent, nam enige stukken over uit L’Art du menuisier in
zijn Traité théorique et pratique de bâtir uit 1802-1817. 17
De reeks Descriptions des arts et métiers, waarin Roubo's werk verscheen, werd
geheel of gedeeltelijk in meerdere talen vertaald. In Nederland verscheen de
Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver
werkhuizen, gereedschappen (1788-1806) bij Blussé te Dordrecht. Deze reeks bestaat
uit bewerkte vertalingen en originele teksten. Roubo’s werk werd hierin niet
opgenomen. Blussé vond dat de Description veel te kostbaar was uitgegeven en
1788.’ Fund og forskning. Bd. 5-6. (1958-1959). Dank aan Saskia Smulders voor haar
vertaling van dit artikel.
12
Prospectus d'ouvrages intéressans, qui se trouvent chez Moutard &c. 1783. p. 1. De
Description-reeks als geheel werd hierin aangeboden voor 640 livres tegenover de
oorspronkelijke prijs van 1282 livres; de AdM voor 159 livres 28 sols tegenover de, volgens
Moutard, oorspronkelijke 243 livres 8 sols.
13
Zie hieronder in hoofdstuk 6 ’Ordening van het materiaal.’
14
Deze editie verscheen in de jaren 1771-1783. Zie Cole, A.H., G.B. Watts. The handicrafts of
France as recorded in the ‘Descriptions des Arts et Métiers 1761-1788.’ Kress library of
business and economics, no. 8. Boston (MA), 1952 . p. 36.
15
De teksten werden weinig of niet gemoderniseerd: zo hebben de beschrijvingen van stoelen
nog betrekking op rococo modellen. [Jacques Lacombe (ed.)] Encyclopédie méthodique. Arts et
métiers mécaniques. 8 volumes de texte et 8 volumes de planches. Parijs: Pancoucke, 17821791. vol. II. p. 300-329 (menuiserie) en vol. IV. p. 639-811 (ébénisterie).
16
AdM. p. 1265-1306.
17
In het bijzonder de platen 140-147 die kerkbetimmeringen tonen. Rondelet, Jean-Baptiste.
Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. 7 vol. 1802-1817. Een systematisch onderzoek in
bouwkundeliteratuur zou ongetwijfeld meer ontleningen uit Roubo’s werk opleveren.
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daarmee onbereikbaar voor ambachtslieden. Zijn oogmerk was om goede waar, maar
tot den minsten prijs te leveren. Een cahier uit deze reeks kostte ca. 3 gulden, ongeveer
een half weekloon van een ambachtsman. 18 Een Duitse vertaling-bewerking werd
in 1803 gemaakt door Seebass die gedeelten uit Roubo’s eerste twee boeken over
het interieurtimmerwerk overnam. 19 Grote delen hiervan vinden wij terug in
Stöckels Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange uit 1823. Dit werk maakte deel uit
van de reeks Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke en het is in verschillende
gewijzigde edities tot aan 1900 herdrukt. 20 Het behandelt in hoofdzaak het maken
van betimmeringen, benevens de nodige kleur- en vernisrecepten en
beschrijvingen van enige nieuwe uitvindingen. Stöckel was net als Roubo een man
van de praktijk en heeft van circa 1795 tot aan zijn dood in 1837 veel gepubliceerd,
voornamelijk over vernissen. 21 In Stöckels Tischlerkunst vinden wij hoofdstukken
terug uit Roubo's eerste en tweede deel (menuiserie mobile en menuiserie dormante) over
ramen, deuren, lambrizeringen etc. en over de toepassing van de zuilenorden. 22 Uit
de derde editie 1804 van zijn eigen Praktisches Handbuch für Künstler nam Stöckel
bovendien de hoofdstukken 109, 112 en 120 over, benevens stukken uit de
Holzbeizkunst in ihrem ganzen Umfange van Ch.F.G. Thon uit 1821. Een dergelijke
18

De Blussé-reeks bevat onder meer P.J. Kasteleijn, De zijdeverwer, naar P.J. Macquer, L’Art
de la teinture en soie; P.J. Kasteleijn, De porceleinfabriek, naar N.C. de Thy de Milly, L’Art de
la porcelaine; en Jan van Heurn, De Orgelmaaker, naar Dom Bedos de Celles, L'Art du facteur
d' orgues. Blussé had de reeks in 1788 willen openen met De timmerman wat door
omstandigheden niet lukte. In 1806 verscheen in plaats daarvan het werk De bouwkonstenaar
van Jan van Dalen, timmerman en onderwijzer aan de Dordtse tekenacademie. Dit werk
behandelt vooral de metselarij en bevat een korte bespreking van timmerhout en enige platen
over de timmerkunst. De timmerman is nooit verschenen. Zie over deze reeks: Baggerman,
Ariane. Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A.
Blussé en Zoon 1745-1823. Den Haag: Sdu, 2000. p. 197-209.
19
Seebass, Christian Ludwig. Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfang. Leipzig: Industrie
Comptoir, s.d. [1803]. Seebass vertaalde ook Die papiermacher-Kunst in ihrem ganzen Umfang
van Nicholas Desmarest en voegde daar enige nieuw vindingen en verbeteringen aan toe.
Leipzig: Baumgärtnerische Buchhandlung, s.d. [1803]. De AdM maakte geen deel uit van de
tussen 1762 en 1805 verschenen Duitse vertaling van de Description des arts et métiers, onder
de titel Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben /
verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris &c.
Leipzig und Königsberg, 1762-1795. In 2011 verscheen een nieuwe Duitse vertaling van de
AdM: Ringger, Peter. Die Kunst des Schreiners. Schlieren, 2011. Een in 2013 verschenen
Amerikaanse vertaling (door Williams et al. To make as perfecftly as possible. Fort Mitchell:
Lost Art Press) van vrijwel de complete Art du menuisier-ébéniste is van wisselende kwaliteit.
20
De printing history van Stöckels Tischlerkunst wordt behandeld in: Stöckel, H.F.A. Die
Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange (Ilmenau: Voight, 1823). Herdr. met inl. van Hans
Michaelsen en Ralf Buchholz. Hannover: Schäfer, 1998. p. iii. Stöckels boek is in verschillende
gewijzigde edities tot aan 1900 herdrukt, en had uiteindelijk, net als de Roubo-edities uit de
jaren ’30 van de twintigste eeuw, ‘mit der ursprunglichen Ausgabe von Stöckels Tischlerkunst
und dessen noch im 18. Jahrhundert verwachsenen Sichtweise nichts mehr gemeinsam.’
21
Stöckels bekendste werk is zijn Praktisches Handbuch für Künstler, Lackirliebhaber und
Oehlfarben-anstreicher uit 1795-1798.
22
Stöckel. Die Tischlerkunst. Kapitel 79-103 en 127-143.
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vrije manier om zonder bronvermelding gebruik te maken van eerder gepubliceerd
werk van eigen of andermans hand, was destijds niet ongewoon. 23 In het
voorwoord bij hun heruitgave leggen Michaelsen en Buchholz er de nadruk op dat
Stöckels eigen aandeel toch zeer groot was en dat het werk zo goed ontvangen
werd, dat het vele keren herdrukt werd.
Roubo in de negentiende eeuw
Roubo's werk werd in de negentiende eeuw vele malen opnieuw uitgegeven en bij
elke nieuwe uitgave werd het werk gemoderniseerd. 24 Afgaande op de publicatiedata, lijken deze uitgaven mede gestimuleerd te zijn door de verbreiding van de
historische genrestijlen. De Juliot-editie van rond 1890 poogde nog om zoveel
mogelijk van de oorspronkelijke tekst te bewaren: 'partout où cela se pouvait, ils
[sc. de bewerkers] ont conservé le travail même de Roubo. Autant que possible
même, ils ont conservé son texte où tant de science se cache sous une si parfaite
bonhomie et où se retrouve cette clarté qui a assuré à l'Art de la Menuiserie une
bonne partie de ce succès qui a fait époque en librairie.' 25 Toen in 1933 de laatste
editie van Roubo verscheen, was van de oorspronkelijke tekst tenslotte vrijwel
niets meer terug te vinden. 26 De naam ‘Roubo’ lijkt uiteindelijk een soortnaam
voor meubelmakershandboeken te zijn geworden zoals aspirine dat voor
pijnstillers is.
Naast deze heruitgaven op groot formaat verschenen er in de negentiende eeuw
goedkoper uitgegeven publicaties over de techniek van het fijntimmerwerk, die in
23

Op les productions de l’esprit rustte weliswaar een privilege of ‘auteursrecht’ maar het
overnemen van onderdelen werd niet juridisch bestreden. Men vond het echter ook niet chique:
Chambers’ Cyclopaedia werd door David beschouwd als een compilation de tous nos
dictionnaires zonder oorspronkelijkheid, en dus zonder auteursrecht. Zie Davids lemma DROIT
DE COPIE. Encyclopédie. vol. 5. p. 146.
24
Viaux, Jacqueline. Bibliographie du meuble (Mobilier civil français). Parijs: Société des
Amis de la Bibliothèque Forney, 1966. p. 456. Na de editie van 1769-1774 volgden gewijzigde
edties in o.m. 1823, 1876, 1878-1880, 1884, 1900, 1912, 1927, 1930. In 1977 verscheen bij
Laget een reprint van de vier oorspronkelijke delen in het oorspronkelijke formaat. Zie Bijlage
C Het oeuvre van Roubo, voor een overzicht van edities en vertalingen die ik heb getraceerd.
Sommige auteurs die menen uit L’Art du menuisier te citeren, blijken latere drukken te
gebruiken, zoals Havard die een salonontwerp uit een negentiende eeuwse editie toeschreef aan
Roubo. Havard, Henry. Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle
jusqu’à nos jours. 4 vol. Tweede editie. Parijs, s.d. [1890]. Fig. 555. Ook Justin Storck moet
een negentiende-eeuwse Roubo-editie gebruikt hebben voor zijn Dictionnaire pratique de
menuiserie – ébénisterie – charpente.
25
Nouveau traité théorique et pratique de l'ébénisterie, d'après Roubo, sous la direction de J.T. Verchère fils,... avec la collaboration d'ébénistes, chefs d'atelier, dessinateurs et sculpteurs
des principales maisons d'ameublement. 2 vol. in-8. 323 p. in-fol. 112 pl. Dourdan: Juliot, s.d.
[1900]. p. ii.
26
Viaux. Bibliographie du meuble. p. 456. De laatste editie was abâtardie volgens Deforge, die
er op school nog les uit kreeg. Deforge, Yves. Le graphisme technique. Son histoire et son
enseignement. Seyssel: Champ Vallon, 1981. p. 74.
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meerdere of mindere mate gegevens putten uit L’Art du menuisier. Rond 1825
verschenen van François-Noël Mellet en Albert Albrest twee vroege Franse
boeken over fijntimmerwerk met respectievelijk vijftien en twee platen. 27 Mellet
schetste in zijn inleiding een visionair toekomstbeeld van de meubelmakerij, die
naar zijn idee zou moeten functioneren op basis van serieproductie van een
beperkt aantal meubeltypen, gedecoreerd met geprefabriceerde elementen; 28
desalniettemin volgde hij in de hoofdtekst van zijn boek het achttiende-eeuwse
voorbeeld vrij trouw. Albrest was een homme de métier, die een goed oog had voor
wat doelmatig was en wat niet en dankzij zijn kennelijke nieuwsgierigheid veel aan
de weet kwam bij zijn Parijse collega’s, waaronder de vooraanstaande ébéniste
Werner. 29 Het werk van Albrest ademt daardoor veel meer de geur van een
meubelmakerij dan dat van Mellet. 30
De negentiende eeuw bracht vervolgens een stortvloed aan technische literatuur
voort. Massafra denkt zonder twijfel aan de reeks publicaties van uitgever Nicolas
Roret wanneer zij – met maar weinig overdrijving – schrijft ‘i manuali francesi,
prodotti in gran quantità tra Sette e Ottocento, ripetono sempre le stesse nozioni e
concetti.’ 31 De Roret-delen over respectievelijk menuiserie, ébénisterie en marqueterie
van de hand van Nosban, Maigne en Robichon verschenen vanaf de jaren dertig
van de negentiende eeuw. 32 Louis Nosban was menuisier-ébéniste te Parijs, Robichon
27

Mellet achtte Roubo’s werk verouderd qua vormgeving en qua techniek. Mellet, FrançoisNoël. L’Art du menuisier en meubles et de l’ébéniste contenant des notions sur les bois
indigènes et exotiques, la description des meubles de toute espèce, la teinture des bois, le
placage, la composition et l'application des vernis, la marqueterie, etc. Paris: Fortic, 1825. p.
xi. Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies par
plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest.
Parijs: De Malher, 1828.
28
In de loop van de negentiende eeuw werd dit bij veel meubelmakerijen inderdaad de
gangbare manier van werken, die echter een gebrek aan organische samenhang in het
eindprodukt met zich meebracht. In Nederland produceerden Mutters en Horrix meubelen met
identieke basisrompen voorzien van gevarieerde vormen ornament en lijstwerk. Zie: Eliëns,
Titus M., A. Joshua van Scherpenzeel. Koninklijk goedgekeurd. Horrix en Mutters: twee
Haagse meubelfabrikanten. Zwolle: Waanders, 2010. p. 59. Zie ook: Benje, Peter. Maschinelle
Holzbearbeitung. Ihre Einführung und die Auswirkungen auf Betriebsformen, Produkte und
Fertigung im Tischlereigewerbe während des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. p. 216-217.
29
Albrest schrijft dat hijzelf was gevestigd in de rue Charonne 18, in de fauxbourg St.-Antoine.
Hij maakte allerlei typen gefineerde meubelen. Hij komt niet voor in Ledoux-Lebard, Denise.
Le mobilier français du XIXe siècle.1795-1889. Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers.
Parijs: Éditions de l’Amateur, 1989. Werner wordt hierin wel vermeld, evenals de door Albrest
genoemde Ehrenberg, Bachelier en Sargent.
30
Mellet was mogelijk meer een technisch schrijver; hij vertaalde een boek over
stoommachines, Description de la machine locomotive de MM. Robert Stephenson et C.ii, de
Newcastle-sur-Tyne. Brussel, 1839.
31
Massafra, Maria Grazia. ‘Legni da ebanisteria: coordinate per una trattazione.’ in: Borghini,
Gabriele, Maria Grazia Massafra (ed.) Legni d’ebanisteria. Rome: De Luca, 2002. p.19-52.
32
Nosban, Maigne. Nouveau manuel complet du menuisier en batiments et du layetieremballeur. 2 dln. Parijs: Roret, 1882; Maigne, Robichon. Nouveau manuel complet de l'ébéniste
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was mogelijk ook een man uit het vak. Maigne was wat men een technisch
publicist zou kunnen noemen en schreef ook werk over geheel andere
onderwerpen zoals rubberfabricage, bont en leerbewerking. De delen die door
vakmensen geschreven werden, waren inhoudelijk meestal van een wat betere
kwaliteit. De Roret-reeks, gestart in 1822, was bedoeld als informatiebron voor de
vakman, maar evenzeer voor professionals uit aanpalende vakgebieden, en voor
bijvoorbeeld opdrachtgevers die kennis van zaken op een bepaald vakgebied
moesten hebben. 33 Daarnaast richtte de reeks zich tot de amateur. De
verschillende delen werden volgens een vast patroon geredigeerd. Een vast en
belangrijk onderdeel is de bespreking van (recent vrijgekomen) patenten op
allerhande gebied, zodat de lezer het nieuwste van het nieuwste voorgeschoteld
kreeg. De Encyclopédie méthodique was hier al in de achttiende eeuw mee begonnen,
in een kennelijke poging om de meest actuele technische informatie aan te
bieden. 34 De ruim driehonderd delen van de Roret-reeks verwijzen soms naar
elkaar, maar men nam veel informatie uit andere delen over, zodat de lezer niet
telkens naar andere delen verwezen hoefde te worden; zo vinden wij in de
Marqueteur veel herhaald van wat in de Ébéniste besproken is. Publicatiedata werden
lang niet altijd vermeld en de verschillende delen van de reeks werden telkens
opnieuw uitgegeven, vaak met een gewijzigde samenstelling en inhoud. Typerend
voor midden-negentiende-eeuwse vakliteratuur is de ruime aandacht die voor de
ontdekkingen uit de natuurwetenschappen werd ingeruimd bij de bespreking van

et du tabletier. Parijs: Roret, 1843. Herdr. Parijs: Inter-Livres, 1984; Maigne et Robichon.
Nouveau manuel complet du marqueteur, du tabletier et de l’ivoirier. Encyclopédie-Roret.
Parijs, 1889, Herdr. Parijs: Inter-Livres, 1977. Veel van de Roret-delen zijn ongedateerd.
33
Garçon ziet in de loop van de eeuw een verschuiving op treden in het Roret-leespubliek, van
een breed en gevarieerd publiek naar ondernemers van middelgrote ondernemingen en vandaar
naar opdrachtgevers en overheidsdienaren die verantwoordelijk waren voor publieke projecten.
Garçon, Anne-Françoise. ‘Innover dans le texte. L’Encyclopédie Roret et la vulgarisation des
techniques, 1830-1880.’ Colloque les Archives de l’Invention. Parijs, 2003. Blussé noemde ook
al de ‘publieke man’ ofwel de overheidsdienaar die beroepshalve over technische kennis van
bepaalde bedrijfstakken diende te beschikken.
34
Het belang van patenten nam in de negentiende eeuw weliswaar toe maar toch zal de lezer de
meeste patenten in de Roret-delen graag overslaan. De besproken patenten lijken niet zonder
reden in meerderheid in vergetelheid geraakt te zijn. Toekenning van een patent wil niet zeggen
dat de betreffende vinding in de praktijk succesvol bleek. Basalla schat dat slechts 10%
daadwerkelijk toepassing vond. Basalla, George. The evolution of technology. Cambridge:
Cambridge University Press, 1988. p. 69. Al in 1822 consteerde de Dictionnaire technologique
dat er veel ondoordachte uitvindingen op de markt kwamen. Francoeur, Louis-Benjamin, et alii.
Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de
l'économie industrielle et commerciale; par une société de savans et d'artistes. Parijs: Thomine
& Fortic, 1822-1825. p. xliv. Uit onderzoek van Moser blijkt dat van de getoonde Engelse
producten op wereldtentoonstelling in Londen in 1851 slechts 11,1% patentbescherming had.
Moser, Petra. ‘How do patent laws influence innovation? Evidence from nineteenth-century
world’s fairs.’ American Economic Review. vol. 95. no. 4. (sept. 2005) p. 1214-1236.
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de eigenschappen van materialen en constructies. 35 Dit leidde bij gelegenheid tot
Jules Verne-achtige uitweidingen en classificaties die de praktizerende
ambachtsman misschien wel geboeid hebben, maar niet alle evenveel waarde
hadden voor toepassing in de praktijk.
Het lijdt geen twijfel dat Nosban, Maigne en Robichon hun Roubo, die immers
maar zo'n 60 jaar eerder verschenen was, goed kenden. Zij gebruikten passages uit
Roubo’s werk, ook al vermeldden zij zijn naam slechts enkele keren. Hun drie
werken tezamen zijn systematischer van opbouw, minder wijdlopig dan Roubo, en
hebben door hun praktijkgerichtheid minder diepgang. Aan ontwerptheorie en
tekenwerk besteedden zij zeer weinig aandacht en zij bevatten alleen de meest
noodzakelijk geachte afbeeldingen. Afgezien van de hierboven aangehaalde
patenten, bieden de drie werken informatie over verschillende technische
vernieuwingen. Enige hiervan hebben betrekking op handgereedschap en
natuurlijk op houtbewerkingsmachines, waarvan het belang vanaf de middelste
decennia van de eeuw sterk toenam. Hun werk draagt in meerdere opzichten de
sporen van een compilatiewerk, bijvoorbeeld in de herhalingen van de aangeboden
recepturen. Wij mogen concluderen dat het een poor man's Roubo was.
Laat in de negentiende eeuw verscheen de Dictionnaire pratique de menuiserieébénisterie-charpente van Justin Storck. Dit rijk geïllustreerde naslagwerk beleefde een
aantal gewijzigde drukken 36 en behandelde een breed scala aan onderwerpen die
van belang zijn voor de (fijn-)timmerman: houtsoorten, houtmaten, constructies,
kostprijzen, ontwerpen, stijlgeschiedenis, de historie van het vak en veel juridische
informatie. De 4547 afbeeldingen in de tekst hebben betrekking op
gereedschappen, machines, constructies, tekentechnieken, architectuur,
ornamentiek en zowel historische als contemporaine ontwerpen van
meubelmakers, die Storck vrijwel steeds met naam vermeldde. Een klein deel van
zijn tekeningen nam hij over uit oude publicaties zoals Roubo en de Encyclopédie.
Uit Roubo nam hij tekstgedeelten en tekeningen over van onder meer deuren,
lambriseringen, koorstoelen en een kazuifelkast. Hij benutte Roubo dus als bron
voor het ‘echte’ menuisierswerk, waar Roubo qualitate qua het meest vanaf wist. In
het lemma MENUISERIE wordt Roubo door Storck geschetst als de man die de
verzamelde vakkennis uit voorgaande eeuwen op schrift had gesteld. Elke
moeilijkheid die zich maar kan voordoen, is op te lossen door in Roubo te zoeken:
‘Il constitua une sorte de grammaire de la menuiserie et donna une solution
définitive à tous les problèmes que cet art comporte. Avec lui, s'établirent
définitivement les règles et principes d'après lesquels le bois doit être travaillé.’
Ook Storck droeg dus bij aan het archetypische beeld van Roubo, dat in de loop
van de twintigste steeds sterker zou worden.
35

Brouwer constateert in De wetten van de bouwkunst hetzelfde verschijnsel voor wat betreft
architectuurhandboeken in deze periode. Brouwer, Petra. De wetten van de bouwkunst.
Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw. Rotterdam: NAi, 2011. p. 44.
36
De negentiende-eeuwse drukken zijn niet alle gedateerd. De hier gebruikte editie uit 1900 telt
969 pagina's en is als herdruk verschenen bij Vial te Dourdan in 2006.
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Hedendaagse meubelmakers
Voor de Franse (student-)meubelmaker behoeft Roubo geen enkele introductie.
‘Roubo’ werd en wordt door de beroepsgroep gezien als een monument voor
ambacht in het algemeen en de menuiserie in het bijzonder, een monument waarmee
de beroepsgroep zich tot op de huidige dag identificeert. Als auteur van een
vakboek mag men hem niet verontachtzamen. 37 L'Art du menuisier heeft zijn
canonieke status voor een niet gering deel verkregen juist in de schoot van
negentiende-eeuwse vakbroederschappen zoals Les Compagnons du Devoir, die
de ontwikkeling van ambachtslieden en onderlinge verbondenheid hoog in het
vaandel hadden en hebben. De hoge professionele standaarden in Roubo's werk
hebben generaties van menuisiers zonder twijfel sterk aangesproken, misschien nog
wel sterker naarmate het hun meer boven de pet ging. Wat Roubo
vertegenwoordigt, is vooral de respectabele geschiedenis van het beroep. Er wordt
naar het lijkt weinig inhoudelijks uit zijn L'Art du menuisier gezien als toepasbaar in
de hedendaagse professionele meubelmakerij, zelfs wanneer deze werkt naar de
achttiende-eeuwse voorbeelden. 38 De vervaardigingsprocedés van marqueteriewerk
bijvoorbeeld zijn maar weinig veranderd door mechanisatie en in veel opzichten
gelijk gebleven aan de historische praktijk, zodat verwacht zou mogen worden dat
Roubo’s beschrijvingen hier goede diensten bewijzen. Toch maakt Ramond,
marqueteur en opleider, in zijn uitgebreide behandeling van de geschiedenis en
techniek van zijn métier in zijn standaardwerk La marqueterie (1978) slechts
sporadisch gebruik van L’Art du menuisier. Hij neemt er enige fraaie afbeeldingen
uit over en gaat voorbij aan de uitleg in de tekst. 39 Ongeveer hetzelfde zien wij bij
Lucien Chanson die Roubo wel noemt in zijn Traité d'ébénisterie (1981) maar aan de
beschrijving van het vak geheel zijn eigen vorm geeft. 40 L'Art du menuisier en
daarnaast de Encyclopédie blijven bestaan als representanten van een ideaalbeeld van
menuiserie en ébénisterie, maar de dagelijkse praktijk is vrijwel totaal veranderd.
De delen over menuiserie in de recente, ambitieus opgezette Encyclopédie des métiers
(2005-2014) neemt Roubo's werk en Diderot tot voorbeeld, tot het genereuze
37

Luginbühl-Hargous, Odile. 'L'ébénisterie au Faubourg St.-Antoine: tradition et
transformations.' Ethnologie française. nouvelle série. t. 12. no. 4. (1982). Er is in het 11de
arrondissement in Parijs sinds 1850 zelfs een Rue Roubo.
38
De Encyclopédie des métiers vertegenwoordigt het standpunt dat het werken naar achttiendeeeuwse technieken, ook binnen de restauratie, niet een doel op zich moet zijn. Ingeval in een
restauratieproject delen bijgemaakt moeten worden, moet men werken naar het voorbeeld van
wat nog bewaard is (of op basis van sporen daarvan) met gebruikmaking van ‘des techniques de
travail contemporaines de l'ouvrage à recréer.’ Het gebruik van modern gereedschap is bij de
uitvoering toegestaan. Encyclopédie des Metiers. La menuiserie. Tome 6. Les ouvrages. Parijs:
Librairie du Compagnonnage, 2014. p. 51 en 63-64.
39
Op p. 73 geeft Ramond een detail van Roubo’s pl. 300 als illustratie van het aanbrengen van
marqueterie. Dit detail illustreert de tekst op p. 885 over het graveren waarin Roubo nauwkeurig
beschreef hoe men de burijn hanteert bij het maken van korte bochten. De afbeelding heeft dus
geen betrekking op het aanbrengen van de marqueterie. Het hanteren van de burijn behandelt
Ramond op p. 144-145 van zijn boek. Ramond, Pierre. La Marqueterie. Parijs: Vial, 1978.
40
Chanson, Lucien. Traité d’ébénisterie. Dourdan: Vial, 1981.
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formaat aan toe. 41 Deze reeks van zeven delen beschrijft het gehele werkgebied
van de fijntimmerman, vanaf zijn historische achtergronden tot en met het gebruik
van computergestuurde machines, 42 en is geschreven door praktizerende
ambachtslieden en leermeesters, ‘tous ceux qui étaient dépositaires d'un savoir à
propos d'un métier.’ Wanneer wij de complete gedaanteverandering van de
meubelmakerij, met name na 1945, in aanmerking nemen, wekt het geen verbazing
dat wij L’Art du menuisier nog maar mondjesmaat terugvinden in hedendaagse
literatuur over het meubelmaken.
Het Angelsaksische amateurcircuit

Sure it's in French, and I probably won't be able to read it even with my translation
dictionary. But the plates are illuminating. 43

Voor Roubo is al sinds jaar en dag grote belangstelling vanuit de hoek van een
historisch-ambachtelijk georiënteerde groep meubelmakers, vooral in de
Angelsaksische wereld, die grotendeels bestaat uit amateurs, hier opgevat in de

Afb. 10 Omslag van Fine Woodworking, een van de bekendste Amerikaanse tijdschriften voor de
amateur-meubelmaker.

41

Encyclopédie des Métiers. La menuiserie. 7 vol. Parijs: Librairie du Compagnonnage, 20052014. Het werk is geschreven door de Compagnons du Devoir, die een reeks handboeken
uitgeven over verschillende andere ambachten.
42
Deel 2 in de reeks La menuiserie behandelt de geschiedenis van het ambacht van
fijntimmerman in Frankrijk.
43
Website van Chris Schwarz, www.popularwoodworking.com 21 maart 2011. Citaat naar
aanleiding van de werkbank die hij nabouwde. Dezelfde – overigens niet geheel juiste –
gedachte wordt wat gepolijster tot uitdrukking gebracht door Verlet met zijn verwijzing naar de
platen ‘qui forment, à elles seules, un lumineux exposé.’ Verlet, Pierre. Les meubles français du
XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982.
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letterlijke betekenis van ‘liefhebbers’ en dus niet in pejoratieve zin. Het zijn veelal
moderne gentlemen-meubelmakers. Deze groeiende gemeenschap telt veel mannen
die na of naast hun carrière op ander gebied, het meubelmaken (en vaak ook het
houtdraaien) gaan beoefenen. 44 Het werk van deze amateurs en semi-professionals
is voor wat betreft zijn vormgeving in het algemeen weinig avontuurlijk en
georiënteerd op historische stijlen, wat niet wegneemt dat in technisch opzicht
vaak een hoge kwaliteit bereikt wordt. Men past graag handmatig vervaardigde,
‘traditionele’ verbindingen toe, waarbij vooral de zwaluwstaartverbinding als
kenmerk van het ware aangemerkt wordt. 45

Afb. 11
Afb. 12

Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 11. De werkbank van de menuisier en bâtiment.
Een moderne copie gebaseerd op tekeningen uit L’Art du menuisier.

Wie als amateur een ambacht leert, volgt meestal geen regulier vakonderwijs
waarin de technieken van het zagen, schaven en het maken van verbindingen
44

Het verschijnsel is eeuwenoud. Verschillende Europese vorsten beoefenden het houtdraaien,
meubelmaken en verwante fijne ambachten als liefhebberij. Roubo vermeldde dat deze groep
mensen niet gebonden was aan het gildeverbod om gereedschap in hun woning te bezitten. Wel
was een ontheffing vereist voor amateur boekdrukkers. AdM. p. 970. Ook het verre Oosten
kende amateur ambachtslieden: de Chinese keizer Zhu Yuzhao was een bekwaam
meubelmaker. Zie: Otter, Herman den. ‘Craftsmen and gentlemen.’ in: Dubois, Hélène, et al.
(ed.) Making and transforming art:technology and interpretation. Proceedings of the fifth
symposium of the ICOM-CC working group for Art Technological Source Research. Londen:
Archetype, 2014. p. 139-140.
45
Dat de zwaluwstaartverbinding een eigen leven gaat leiden, gaat sommigen, zoals de
vooraanstaande meubelmaker en opleider James Krenov, te ver: ‘Hand- cut dovetails in a piece
can easily become more important than the piece as a whole. Poor proportions, hurried work,
but, man, look at those dovetails.’ Krenov, James. The fine art of cabinetmaking. Londen:
Studio Vista, 1977. p. 140. Roubo besteedde nagenoeg geen aandacht aan zwaluwstaart
verbindingen, waarschijnlijk omdat zij in interieurtimmerwerk vrijwel nooit werden toegepast.
AdM. p. 47, pl. 9.
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worden geleerd door middel van demonstratie en mondelinge overdracht, zoals
dat ‘vroeger’ in de werkplaats gebeurde. In moderne vakboeken over
fijntimmerwerk treffen wij dergelijke instructies niet aan omdat vakonderwijs door
middel van demonstratie effectiever is. De meeste historische technieken worden
bovendien niet meer toegepast in de beroepsmatige meubel- en interieurbouw. Het
wekt daarom geen verbazing dat de amateur-meubelmaker zich voor uitleg over
oude handmatige technieken wendt tot L'Art du menuisier. 46 De romantische visie
op het verleden speelt hier een rol, maar het lijkt aannemelijk dat deze mensen,
met de professionaliteit die hun achtergrond vaak eigen is, niet alleen grote
belangstelling hebben voor het handwerk zelf maar ook voor de literatuur
daarover. Roubo oefent dan vanzelfsprekend een grote aantrekkingskracht uit. Een
van de publicisten uit deze hoek is Scott Landis die naast veel artikelen in het
Amerikaanse tijdschrift Fine Woodworking een aantal boeken heeft gepubliceerd.
Zijn boek over werkbanken opent met een hoofdstuk over hun geschiedenis en hij
vergelijkt een aantal voorbeelden uit onder meer Moxon, Félibien en Roubo. 47 De
traditionele werkbank van de menuisier en bâtiment (afb. 11, 12) wordt door Landis
uitgebreid behandeld. Een reconstructie ervan blijkt, zo schrijft Landis, uitstekend
bruikbaar te zijn in het moderne atelier. 48 Zijn boek over de inrichting van
werkplaatsen begint Landis eveneens met een historische achtergrondschets waarin
hij gegevens gebruikt uit uiteenlopende kunsttechnologische bronnen, waaronder
schilderijen en foto's van oude werkplaatsen. 49 Deze informatie gebruikt Landis nu
meer omwille van de couleur locale die het verleent. Zijn opmerking dat
‘Descriptions of early woodcraft are often tinged with romanticism,’ zegt meer
over zijn eigen ideeën dan over die van de auteurs van zijn bronnen. Andere
publicaties en internet-websites vanuit deze hoek laten ongeveer hetzelfde beeld
zien van een blinde verering voor Roubo, die niettemin maar zelden wordt
omgezet in een daadwerkelijke navolging van de achttiende-eeuwse praktijk.
L’Art du menuisier als voorbeeldenboek en stijlboek
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden afbeeldingen uit L’Art du
menuisier wel gebruikt als historische bron inzake de vormgeving van achttiendeeeuwse meubelen en betimmeringen. De notie dat historische bronnen vorm en
46
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inspiratie kunnen bieden voor nieuw uit te voeren ontwerpen, is tegenwoordig op
de achtergrond geraakt maar was in de negentiende eeuw natuurlijk heel
vanzelfsprekend. L’Art du menuisier bevat enige tientallen platen die als
voorbeeldprenten op te vatten zijn en als zodanig werden opgenomen in
prentenverzamelingen zoals Le meuble à l’époque Louis XVI. 50 Het waren niet de
vele, hierboven genoemde heruitgaven van L’Art du menuisier die hiertoe dienden;
deze richtten zich in hoofdzaak op technisch tekenwerk en bevatten voor zover
mij bekend aanzienlijk minder voorbeeldprenten. Het gebruik van Roubo als een
bron voor stijl en ornament is legitiem, hoewel hij als ontwerper niet erg
oorspronkelijk was en bij gelegenheid (onderdelen van) ontwerpen van anderen
overnam.
L’Art du menuisier als bron voor kennis van historische materialen en technieken
Naast belangstelling voor de vormgeving begon in deze zelfde periode evenzeer
belangstelling voor materiaalgebruik en techniek van de achttiende eeuw te
ontstaan, niet om deze toe te passen maar om middels deze kennis historische
stukken beter te begrijpen. De veruit talrijkste groep van Roubo-gebruikers wordt
gevormd door meubel- en interieurhistorici. Zij putten uit L'Art du menuisier niet
alleen gegevens over materiaal, gereedschap en vervaardigingstechnieken, maar
ook over onderwerpen zoals modes, meubeltypen en sociaal-economische
achtergronden. Voor de kunsthistoricus en de verzamelaar is het van wezenlijk
belang om te weten of een gegeven object echt is danwel een kopie, of het
ongeschonden bewaard is gebleven of in de loop van zijn bestaan gewijzigd.
Stilistiek of connoisseurship alleen zijn maar ten dele in staat om dit te bepalen. Bij
het bestuderen van betimmeringen en meubelen kunnen bronteksten zoals L’Art
du menuisier en de Encyclopédie worden gebruikt om de wijze van vervaardiging van
deze objecten inzichtelijk te maken. Analyse of ‘lezing’ van het object zelf laat
weliswaar de constructie of laagopbouw, bijvoorbeeld blindhout – fineer –
kleurlaag – vernis, zien maar niet de bewerkingen waardoor deze tot stand is
gekomen. Deze worden voor een belangrijk deel beschreven in bronnen zoals de
L‘Art du menuisier.
Vanzelfsprekend vinden wij hier in de eerste plaats kunsthistorici die het Franse
meubel uit de late achttiende eeuw onderzoeken zoals Verlet, Kjellberg, Eriksen,
Watson en Pallot. De Franse geschiedbeoefening van de meubelkunst heeft, net als
de hedendaagse Franse meubelnijverheid, de neiging om hun Gouden Eeuw te
verheerlijken. Interieurkunst is het decor waartegen cette grande comédie zich
afspeelde. 51 Naast Roubo gebruiken deze onderzoekers in hun werk een breed
scala van andere historische tekstbronnen zoals Félibien, de Encyclopédie, abbé
50
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Nollet, Bimont, Almanach du Commerce, Watin, de Roret-reeks, journaals van de
Garde-meuble en werkplaatsjournaals en inventarislijsten van meubelmakers.
Havard en Clouzot waren de eersten die aan de hand van gegevens uit L’Art du
menuisier uitlegden hoe betimmeringen en meubelen gemaakt werden aan de
student-liefhebber die zich op een meer historische manier begon te interesseren
voor de Franse binnenhuiskunst van de voorgaande eeuwen. 52 Na hen was het
vooral Verlet, bekend geworden dankzij zijn belangrijke onderzoek naar de
wederwaardigheden van het Frans koninklijk meubilair dat na de Revolutie
verspreid raakte, die in Les meubles français du XVIIIème siècle uit 1982 Roubo en de
Encyclopédie benut om de stijlkundige kennis over meubelen te completeren met een
uiteenzetting over hun vervaardiging. 53 Verlet baseert zich voor wat betreft het
houtwerk vrijwel uitsluitend op deze twee bronnen. Hoewel hij een zorgvuldige
lezer is, lijkt hij zich er – zoals zoveel auteurs – niet van bewust dat het niet altijd
de gangbare praktijk is die Roubo beschreef maar in veel gevallen een ideaalbeeld.
Verlet ziet in kunsttechnologische bronnen een duidelijk nut voor de restauratie:
‘Les ouvrages didactiques du XVIIIème siècle que nous citons dans les pages qui
précèdent, s'ils étaient mieux connus des amateurs, amèneraient certainement plus
de prudence et de verité dans le maniement et le traitement des meubles anciens.’ 54
Het is spijtig dat Verlet niet nader uitlegde wàt de restaurateur nu precies kan leren
van Roubo, een vraag waarop in hoofdstuk 8 teruggekomen zal worden.
Frédéric Massie, schrijver over achttiende-eeuwse meubelkunst, en restaurateur
René Maubert schrijven over de vervaardigingstechnieken in de marqueteriemeubelen van André-Charles Boulle. 55 Ook hier is Roubo de voornaamste
geschreven bron die gebruikt wordt om waarnemingen aan Boulle-meubelen te
toetsen. Massie en Maubert merken op dat veel restaurateurs het nodige aan te
merken hebben op L’Art du menuisier. 56 Maar aan de andere kant: ‘ Il n'en reste pas
moins que c'est le seul témoignage écrit qui nous reste de cette période.’ 57
Marqueterie is en blijft een onderwerp dat veel van deze auteurs intrigeert; naast
de bronsbeslagen speelt het immers een hoofdrol op veel stukken uit de achttiende
eeuw. In zijn catalogus van de Rothschild-verzameling wijdt De Bellaigue een apart
hoofdstuk aan de houtsoorten, kleurstoffen, vervaardigings- en afwerktechnieken
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die in marqueteriewerk toegepast werden. 58 Hij legt duidelijke verbanden tussen
Roubo's tekst en de meubelstukken die hij bespreekt, niet zonder een goed inzicht
in de tekortkomingen en onjuistheden in de brontekst.
L'Art du menuisier kan ook dienen als bron voor de historische benamingen van
onder meer houtsoorten. Dat Roubo's benamingen zo vaak in de literatuur worden
genoemd, laat zich voor een deel verklaren uit – alweer – het feit dat L’Art du
menuisier het eerste boek op meubel- en interieurgebied was waarin deze informatie
bijeen was gebracht. Hoewel er vele tientallen inlandse en geïmporteerde soorten
in genoemd worden, blijken de gehanteerde benamingen in ruwweg de helft van de
gevallen moeilijk of niet herleidbaar te zijn. Wetenschappelijke botanische namen
bestonden nog maar nauwelijks en handelsnamen zoals bois rouge, bois jaune, bois
corail zijn niet te relateren aan tegenwoordig gangbare benamingen. 59 De Bellaigue
is zich ervan bewust hoe verwarrend Roubo's benamingen zijn maar gebruikt ze
toch, met een laconiek ‘This confusion has been respected.’ 60
Michael Stürmer heeft een aantal publicaties het licht doen zien waarin hij zich
bezig heeft gehouden met de samenhang tussen de materiaaltechnische en sociaaleconomische kant van het topsegment in de meubelmakerij. 61 Stürmers
belangstelling geldt vooral de Hoftischler, de boven de gilden verheven
hofmeubelmakers, en hun productie- en marketingmethoden, hun klantenkring en
hun economische opkomst en ondergang, steeds met maatschappelijke en
economische omstandigheden als achtergrond. Behalve antwoorden op technische
vragen put Stürmer uit achttiende-eeuwse bronnen veel gegevens inzake
kostprijzen, het verkeer met opdrachtgevers en vakbroeders, en het
maatschappelijk perspectief van gezellen en meesters. Roubo is hierbij natuurlijk
slechts een van een groot aantal historische bronnen maar hij bewijst zijn
bijzondere nut door zijn specificiteit en gedetailleerdheid op technisch gebied.
Roubo blijkt hier tegelijkertijd een interessante bron voor sociaal-economische
geschiedenis, onder andere vanwege zijn zo goed als unieke Essais sur le toisé, zijn
opstel over prijsvorming, en hetgeen hij schreef over zijn eigen achtergrond als
ambachtsman.
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Roubo’s werk wordt door verschillende auteurs gebruikt voor het identificeren
van historisch gereedschap. Dit is onder meer gedaan door Hummel die het
bewaarde gereedschap van het meubel- en klokkenmakersgeslacht Dominy
vergelijkt met de afbeeldingen in L’Art du menuisier, echter zonder de bijbehorende
tekst te raadplegen. 62 Gezien Hummels onvolkomen begrip van houtambachten
zou dit juist zeer waardevol geweest zijn. Het leidt tot onjuiste identificaties en
maakt dat veel historisch-technisch interessante gegevens onbenut blijven.
Franse interieurhistorici en liefhebbers hebben in navolging van de achttiendeeeuwse ontwerpers en magistri elegantiae de nomenclatuur van het meubel tot een
fijne kunst verheven. Het ultieme resultaat daarvan is het monumentale Le mobilier
domestique (meeste recente editie 2005) van Nicole de Reyniès waarin alle
benamingen, vormen en functies van meubelen verzameld zijn. 63 Het is een zeer
breed werkterrein en ook hier kan Roubo ons onderrichten inzake namen voor
zitmeubelen, bedden, commodes enzovoort. Het gebrek aan duidelijkheid inzake
de herkomst van benamingen is hier echter nog prangender dan bij
houtbenamingen, zoals Roubo maar al te goed wist. De ‘pafose’ en andere
fantasienamen beschouwde hij als ‘…noms bisarres pour la plupart, & qui n'ont
d'autre étymologie que le caprice ou la cupidité des ouvriers & des marchands.’ 64
Meubelrestaurateurs
Een laatste belangrijke groep Roubo-studenten bestaat uit meubelrestaurateurs. Zij
raadplegen Roubo voornamelijk als een bron van informatie over de materialen en
technieken die zij tegenkomen op de meubelen die zij in behandeling hebben. Ook
bij hen gaat veel aandacht uit naar Roubo’s uiteenzettingen over de vervaardiging
van friseerwerk en bloemmarqueterie en de verschillende bewerkingen die daarbij
horen. 65 Michaelsen c.s. maakt bijvoorbeeld reconstructies op grond van wat
Roubo schreef over fineer- en friseertechnieken. Zij ontdekken daarbij onder meer
dat de gereedschapsporen die achttiende-eeuwse meubelen vertonen, ook te
constateren zijn op de reconstructies. 66 De conclusie uit hun onderzoek luidt: ‘Für
die Möbelrestaurierungspraxis ergeben die Untersuchungen zu den
Herstellungstechnologien Hinweise für Schadensursachen und einzuleitende
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Restaurierungsmassnahmen sowie für eine fachgerechte Ergänzung oder
Rekonstruktion.’
Onder restaurateurs blijkt veel belangstelling te bestaan voor recepten voor het
kleuren van hout. Het kleuren wordt betrekkelijk beknopt behandeld in L’Art du
menuisier. 67 Roubo gaf de meest gangbare recepten weer en schreef over zijn
experimenten om tot beter houdbare kleuren te komen. In Vom Färben des Holzes
maken Michaelsen en Buchholz uitgebreid gebruik van Roubo’s gegevens over
gekleurde houtsoorten en beitsen. 68 Hun hoofdstuk over Peinture en bois volgt in
hoofdzaak de tekst van Roubo over het kleuren van fineer en het verwerken van
gekleurde fineren. Met verbazing halen zij de in L’Art du menuisier vermelde batikachtige manier om fijne nuancen in kleurtonen aan te brengen aan als bewijs voor
de moeite die men zich in Parijs in de achttiende eeuw getroostte om nieuwe
effecten te bereiken. Roubo sprak echter van ‘l’expédient que je propose,’ wat erop
lijkt te wijzen dat het een manier van kleuren was die hij zelf bedacht had. 69
Oppervlakteafwerkingen worden in L’Art du menuisier kort behandeld. Roubo
beschreef alleen een aantal afwerkingstechnieken met bijenwas in extenso. Een
ervan wordt exact nagevolgd bij de restauratie van een schrijftafel van Chevallier. 70
De (anonieme) auteur past deze methode toe omdat hij hem op een achttiendeeeuws stuk historisch correcter acht dan een politoerafwerking, een negentiendeeeuwse methode die in de restauratie tepas en te onpas is toegepast. Het resultaat
geeft het hout volgens de auteur ‘un état de fraîcheur incomparable.’
Roubo schreef dat fraai gekleurde fineren bij voorkeur met vernis afgewerkt
moeten worden omdat deze zou voorkomen dat de kleuren verschoten. De vernis
de Venise die hij daarvoor adviseerde, is toegepast door Albeza en Leblanc bij de
restauratie van een aan Lannuier toegeschreven commode, 71 ‘car il respecte au
mieux les couleurs comme le dit Roubo.’ Dit laatste is natuurlijk maar ten dele
waar en wie een ‘historisch verantwoorde’ vernis op een Franse Louis XVI
commode wil aanbrengen, vindt meer in Watin, Cröker of een van de vele andere
traktaten over vernisssen die in de achttiende eeuw het licht zagen.
Bij verschillende auteurs zien wij dat Roubo wordt benut als voornaamste of
zelfs enige vindplaats. Bij het beschrijven van marqueterietechniek wordt vaak
Roubo geraadpleegd terwijl dit onderwerp ook behandeld is in werken uit de
zestiende en zeventiende eeuw, zoals de Principes de l'architecture van Félibien, een
67
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tijdgenoot van belangrijke makers van bloemmarqueterie zoals Gole en Van
Mekeren. 72
Conclusie
Het grote succes dat Leben en veel anderen Roubo’s L’Art du menuisier toedichten
blijkt allerminst op de eerste editie te slaan maar vooral op de negentiende-eeuwse
bewerkingen. 73 De eerste editie vond slechts moeizaam kopers en daaronder lijken
zeer weinig fijntimmerlieden geweest te zijn. L’Art du menuisier was te vinden in
bibliotheken van instellingen, welgestelde particulieren en architecten. 74 De
teleurstellende verkoopcijfers, gecombineerd met het gegeven dat het werk vaak
alleen werd aangeschaft omdat het onderdeel uitmaakte van de Description, leiden tot
de ondubbelzinnige slotsom dat L’Art du menuisier zijn beoogde publiek van
beroepsbeoefenaren niet heeft bereikt. In de negentiende eeuw werden enige
tientallen heruitgaven onder Roubo’s naam gepubliceerd die met het
voortschrijden van de tijd steeds minder van de oorspronkelijke inhoud bevatten.
Schrijver en boek verwierven tegelijkertijd meer en meer een canonieke status die
daarna alleen nog maar gegroeid is.
Moderne onderzoekers baseren zich doorgaans weer op de achttiende-eeuwse
tekst, waarvan zij echter slechts enige capita selecta lezen, en op de platen. L’Art du
menuisier is te gebruiken als vindplaats van een veelheid aan informatie. Uit dit
korte literatuuroverzicht blijkt dat het vooral de meubel- en interieurhistorici zijn
die hun Roubo openslaan, met uiteenlopende oogmerken. Dat restaurateurs dit
veel minder vaak blijken te doen, laat zich enerzijds verklaren uit het eenvoudige
gegeven dat restaurateurs minder publiceren, anderzijds uit het feit dat zij qualitate
qua al beschikken over veel van de technische kennis die voor kunsthistorici nog
nieuw is. Wellicht speelt mee dat restaurateurs, zoals hierboven aangehaald,
informatie in Roubo enigszins wantrouwen of onvolledig vinden. Zoals ik in
hoofdstuk 6 en 7 zal laten zien, is L’Art du menuisier niet zo incompleet voor
72
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degene die weet waar hij of zij moet zoeken; Roubo is zeer betrouwbaar op het
gebied van zijn eerste competentie, de menuiserie en bâtiment, maar wat hij schreef
over koetsen, meubelen en spalierwerk, is informatie die in mindere mate uit de
eerste hand kwam. Veel moderne auteurs zijn zich hiervan niet bewust, noch van
Roubo's opdracht van de kant van de Académie om het ambacht normatief te
beschrijven en de lat daarbij zeer hoog te leggen.
Vergeleken met de zeer frequente reconstructieonderzoeken die uitgevoerd
worden op basis van receptenboeken, moeten wij constateren dat slechts zeer
weinigen reconstructieonderzoek hebben gedaan op basis van L’Art du menuisier .
Ook worden bij restauraties nauwelijks procedés toegepast die erin te vinden zijn.
Dit neemt niet weg dat verschillende auteurs van mening zijn dat Roubo een
duidelijk nut heeft voor de restaurateur. De verklaringen van Verlet en Michaelsen
dat bestudering van historische bronnen van groot belang is voor de restauratie,
worden niet onderbouwd en lijken zij als vanzelfsprekend te beschouwen. Op deze
kwestie zal nader ingegaan worden in hoofdstuk 8.
Een andere belangrijke conclusie die uit dit receptieonderzoek getrokken moet
worden, is dat slechts een gering aantal passages uit L’Art du menuisier wordt benut,
te weten de stukken over houtsoorten en hun benamingen, exotische materialen,
gereedschappen, marqueterietechnieken en kleurrecepten. De delen over
betimmeringen, koetsen en spalierwerk worden alleen door een klein aantal
specialisten gelezen hoewel, zoals ik hieronder zal laten zien, daar de gegevens te
vinden zijn die in feite de onderbouw vormen voor de delen over menuiserie en
meubles en ébénisterie. Vooral de beide delen over betimmeringen staan vol met
meubelmakerstechnieken. De platen lijken bovendien meer dan de teksten
aantrekkingskracht uit te oefenen en worden soms overgenomen en
geïnterpreteerd zonder dat de tekst wordt gelezen waar zij bijhoren.
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André-Jacob Roubo’s leven en werk

Uit het weinige dat wij weten over de persoon van André-Jacob Roubo blijkt dat
hij een ruime praktijkervaring als fijntimmerman bezat. Deze komt in L’Art du
menuisier duidelijk naar voren, evenals de belangrijke invloed die hij onderging van
zijn ‘tekenmeester,’ de architect Jacques-François Blondel. Op enige plaatsen in
zijn boek, en met name in de ‘Conclusion’ op p. 1259-1261, schreef Roubo iets
over zijn achtergrond, wat in een technisch handboek natuurlijk nogal ongewoon

Afb. 13 Naar François Dequevauviller. Litho. Portret van Roubo: een intelligente, ambitieuze en
hardwerkende Berufsmensch.

is. Het geeft aan dat hij zich ervan bewust was hoe uitzonderlijk het was dat een
ambachtsman een dergelijk boek had geschreven. Er klinkt enerzijds een
verontschuldiging voor zijn soldatenstijl in door en anderzijds een positief gevoel
over wat hij in professioneel opzicht had bereikt. Dit laatste, het ontlenen van
eigenwaarde aan werk is volgens Amelang kenmerkend voor ambachtslieden die
op een hoog niveau opereerden: ‘By far the most committed and extensive
statements in this vein come from painters, sculptors and other craftsmen working
in or near the fine arts.’ 1 Voor zover ambachtslieden over zichzelf schreven, bleef
het reflecteren op het eigen beroep en hetgeen men daarmee had bereikt, in de
achttiende eeuw tot een minimum beperkt. Ook Roubo lichtte slechts enkele keren
een tip van de sluier op in zijn werk.
Roubo werd in Parijs geboren op 6 juli 1739. Tot zijn elfde zat hij op een
eenvoudige openbare school. Hij schreef hierover dat hij er Latijn leerde waar hij
1

Amelang, James S. The flight of Icarus. Artisan autobiography in early modern Europe.
Stanford (CA): Stanford University Press, 1998, p. 120.
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echter niets van op stak, en er Frans leerde lezen maar het merkwaardig genoeg
niet leerde spreken, ‘puisqu'on ne l'enseigne pas.’ 2 Misschien bedoelde hij hier met
‘praten’ zoveel als een welsprekendheid die mensen in staat stelt zich vrij in de
wereld te bewegen, ‘ce phènomène majeur de la vie: parler.’ 3
In historische bronnen is tot in de negentiende eeuw vrijwel niets te vinden over
de manier waarop een leerjongen het vak ging leren. 4 Het was gebruikelijk dat
ouders hun zoon als apprenti in de leer deden bij een meester-fijntimmerman voor
de leerijd die rond de vijf jaar bedroeg. Zij sloten een contract met de meester in
kwestie en betaalden hem voor het opleiden van hun zoon, en tevens voor
onderdak, voedsel en bewassing. Ambachtslieden die dat konden betalen, stuurden
hun zoon bovendien naar een tekenaar om te leren tekenen. 5 Een vak leren van je
vader was veruit de meest gebruikelijke manier, 6 en Roubo begon zo in 1750 in de
werkplaats waar zijn vader als gezel werkte. 7 Hoe Roubo de status van gezel
(compagnon) bereikte blijft onduidelijk. 8 Vader en zoon Roubo werkten op enig
moment bij Jean-Baptiste Ménageot, entrepreneur des bâtiments du Roi, die een van de
grotere Parijse bedrijven bezat. 9 Naar eigen zeggen had Roubo (hier of bij een
2

Amelang schrijft dat mensen uit lagere milieus zich blijvend wisten te herinneren waar en
wanneer zij leerden lezen en schrijven. Voor wie in meer bevoorrechte milieus geboren was,
was dat niet meer dan vanzelfsprekend. Amelang. The flight of Icarus. p. 118.
3
Zoals dit geleerd werd in middelbaar en universitair onderwijs. Zie: Waquet, Françoise. Parler
comme un livre. L'oralité et le savoir (XVIIe-XXe siècle). Parijs: Michel, 2003. p. 72. Henri de
Mesmes die in 1542 op het Collège de Bourgogne in Parijs zat, schreef daarover: ‘J’appris à
répéter, disputer et haranguer en public.’ François Lebrun, Marc Venard, Jean Quéniart.
Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France. vol. 2: De Gutenberg aux
lumières. Parijs: Nouvelle Librairie de France, 1981. p. 322.
4
Momoro schreef dat een leerling in de boekdrukkersvak moest dweilen, ontbijt maken, de
kachel aansteken, water en inkt klaarzetten, papier voorbereiden etc. Momoro, AntoineFrançois. Traité élémentaire de l’imprimerie, ou le manuel de l’imprimeur. Parijs: Momoro,
1793. lemma APPRENTIF. Vergelijkbare taakbeschrijvingen voor leerlingen in het
fijntimmerwerk heb ik niet gevonden.
5
De meubelmaker Gaudreaus betaalde drie jaar lang een tekenmeester om zijn zoon les te
geven. Pallot, Bill. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France (1720-1775). Parijs: Gismondi,
1987. p. 37.
6
Lebrun vermeldt dat in sommige Parijse arrondissementen ruim driekwart van de jongens
hetzelfde beroep uitoefenden als hun vaders. Lebrun. Histoire générale de l'enseignement et de
l'éducation en France. p. 145.
7
Ook zijn grootvader Claude was menuisier; deze werd 85 jaar oud, na tot zijn 78ste in volle
gezondheid gewerkt te hebben. AdM. p.1260.
8
Uit de tekst van het Arrêt du conseil d’état du Roi van 18 juli 1769, dat hem de status van
Maître-Menuisier verleende, valt op te maken dat hij geen apprentissage had doorlopen.
Geciteerd naar Belhoste, Bruno. ‘A Parisian craftsman among the savants: the joiner AndréJacob Roubo (1739–1791) and his works.’ Annals of Science. (2012) p. 14.
9
Janneau vermeldt Ménageot als maker van een betimmering voor het appartement van de
dauphin, met houtsnijwerk van Maurisan; hiervan zijn grote delen bewaard gebleven in de
slaapkamer van Louis XV te Versailles. Janneau, Guillaume. Les ateliers parisiens d’ébénistes
et de menuisier aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parijs: SERG, 1975. p. 13. Pons vermeldt van
Ménageot een bijzonder cabinet dat in 1727-1728 in het Palais-Bourbon werd gerealiseerd, naar
ontwerp van Gabriel en Aubert, het houtsnijwerk van Roumier. Pons, Bruno. Waddesdon
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andere werkgever) veel ervaring opgedaan met de uitvoering van opdrachten voor
kerken zoals koorstoelen en biechtstoelen. 10 De familie Roubo woonde in de wijk
van St.-Jacques du Haut-Pas, het zuidelijke deel van het Quartier Latin. 11 Later,
nadat hij zijn maîtrise verkregen had, begon hij hier zijn eigen bedrijf.
Roubo’s beschermers: Jacques-François Blondel en de duc de Chaulnes
De École des Arts van Jacques-François Blondel (1705-1774), een neef van de
gelijknamige architect van de Porte St.-Denis, was zonder twijfel de beste en meest
praktijkgerichte opleiding tot architect die er op dat moment bestond. Er kwamen
veel leerlingen uit het buitenland op af, waaronder Pieter de Swart uit Breda. 12
Étienne-Louis Boullée, Claude Ledoux, Jean-Baptiste Rondelet en Sir William
Chambers zijn slechts enkele van zijn vele oud-leerlingen. Blondel had aan zijn
school de mogelijkheid gecreëerd om kosteloos te studeren voor twaalf élèves uit
Parijs die aanleg vertoonden maar wie het aan middelen ontbrak. 13 Hiervan moet
Roubo er een geweest zijn, ‘ayant été secondé & même prévenu par les bontés de
M. Blondel [...] lequel a bien voulu , pendant près de cinq années, me procurer
toutes les lumières nécessaires...’ 14
Blondel publiceerde zeer veel, waaronder meer dan 100 lemmata in Diderots
Encyclopédie. 15 Zijn omvangrijke Cours d'architecture vormde als het ware de neerslag
van de colleges die hij gaf. 16 Later was hij ook verbonden aan de Academie van
bouwkunde, die overigens zijn eigen École erkende. 17 Blondels uitgesproken
pedagogische bevlogenheid is ongetwijfeld een voorbeeld voor Roubo geweest bij
het schrijven van L’Art du menuisier. Het feit dat Blondel interieurontwerp ‘la partie
la plus véritablement intéressante de l’Architecture’ noemde, moet Roubo sterk
aangesproken hebben, net als het feit dat Blondel zich onderscheidde door zijn

Manor. Architecture and panelling. The James A. de Rothschild bequest at Waddesdon Manor.
Londen: Wilson, 1996. p. 497. Vergeleken met de grote hoeveelheid literatuur die er bestaat
over meubelmakers, is er over menuisiers en bâtiment zeer weinig bekend.
10
AdM. p. 50 en 214: en assez grand nombre. Aan de constructie van koorstoelen wijdde hij
zo'n twaalf pagina's tekst en 9 platen; de biechtstoel die hij ontwierp en uitvoerde in opdracht
van zijn werkgever, behandelde hij in vier pagina 's en twee platen.
11
Belhoste. ‘A Parisian craftsman among the savants.’ p. 3.
12
Zie Schmidt, F.H. Pieter de Swart. Architect van de Achttiende eeuw. Zwolle: Waanders,
1999. In het onderstaande ontleen ik aan Schmidts studie veel informatie over de inhoud van de
opleiding in de École des Arts.
13
Blondel, Jacques-François. In het lemma ÉCOLE (Achitecture). Encyclopédie, 1755. vol. 5. p.
313. Merk op dat men hier élève is en niet, zoals in het ambacht, apprenti.
14
AdM. p. 3, 1041.
15
Op enige van Blondels publicaties wordt ingegaan in hoofdstuk 4.
16
Blondel, Jacques-François, Pierre Patte. Cours d’architecture, ou Traité de la décoration,
distribution & construction des bâtiments: contenant les leçons données en 1750, & les années
suivantes. Parijs: Desaint, 1771-1777.
17
De Académie Royale d’Architecture, meer een onderzoeks- dan opleidingsinstituut, ‘voorzag
slechts in enkele wekelijkse openbare lessen.’ Schmidt. Pieter de Swart. p. 36.
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grote aandacht voor de praktische kant van het bouwen. 18 De architectenopleiding
van zijn École voorzag in lessen in het tekenen van ornament, landschap en de
menselijke figuur, en in rekenen, stereometrie ofwel ruimtelijke meetkunde,

Afb. 14 Anoniem. Tekening. ‘Blondel démontrant des machines dans l’académie d’architecture.’

perspectief en ambachtswerk zoals metselen en timmeren. Ontwerp- en
ornamenttekenen werd geoefend onder leiding van Gabriel de St.-Aubin, vader
van Charles-Germain de St.-Aubin, de tekenaar en graveur die L'Art du brodeur uit
de Description-reeks schreef. Stereometrie werd gegeven door Joseph Louchet,
appareilleur van beroep. 19 Een deel van de opleiding werd tijdens wandelcolleges of
excursies gegeven. Château Maisons, ‘un édifice ou tout est précieux à étudier,’
nam hierbij een speciale plaats in. 20 Het wordt dan ook meerdere malen in L’Art du
menuisier vermeld. Aan de hand van de vele gebouwen waar Blondel zijn leerlingen
mee naar toe nam, leerde hij hen zien wat excellent, goed, middelmatig danwel

18

Blondel. Cours d’architecture. p. 1. In de ‘Avertissement’ schreef Patte over Blondel ‘on sait
qu’il ne s’appliquoit plus à former des Théoriciens que des Praticiens.’ p. ix.
19
Later gaf Louchet hierin les aan de Académie d’Architecture. Zie: Nègre, Valérie. 'Oral
transmission and the use of models in the teaching of architecture and construction at the turn of
the 19th century.' in: Carvais, Robert, et al. (ed.) Nuts and bolts of construction history. vol. 1.
Parijs: Picard, 2012. p. 557. De appareilleur of appelleerder heeft in de steenhouwerij de taak
om de exacte vorm van elke steen in bogen uit te tekenen. Louchet was dus een homme de
métier. Zie over stereometrie hieronder hoofdstuk 7.2 ‘Stereometrie.’
20
Dit is het tegenwoordige château Maisons-Laffite, ontworpen door François Mansart.
Blondel. Cours d’architecture. p. xx.
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gebrekkig was. 21 Van de ruim dertig hôtels, kerken en paleizen die Schmidt in zijn
studie over Pieter de Swart als excursiedoel noemt, vinden wij bijna de helft terug
in L’Art du menuisier met daarbij vermeld wat geslaagd of minder geslaagd is in het
ontwerp. Een interessant aspect aan de opleiding was dat het de bedoeling was dat
leerlingen in de zomer een soort praktijkstages liepen op een van de belangrijke
bouwprojecten in Parijs. Blondel hechtte groot belang aan de techniek van het
bouwbedrijf. Een van de studenten, Du Ry, volgde de voortgang van het werk op
een viertal bouwplaatsen en bracht enige weken door in ateliers van onder andere
timmerlieden, fijntimmerlieden en fijnsmeden om hun werk van nabij te leren
kennen. 22 Voor Roubo zal een dergelijke stageperiode niet nodig zijn geweest.
Pieter de Swart studeerde ongeveer twee jaar bij Blondel. Roubo schreef dat hij
vijf jaar bij hem had gestudeerd. Omdat hij moest werken om zijn brood te
verdienen, lijkt het logisch om te veronderstellen dat hij deeltijdstudent was. In
aanmerking genomen hoeveel Roubo er geleerd heeft over bouwkunde, kunnen
wij uitsluiten dat hij enkel de voor ambachtslieden bedoelde openbare lessen over
bouwkundetheorie en toegepaste meetkunde volgde die Blondel op de zondagen
gaf. Daarvoor had hij bovendien geen bursaal hoeven te zijn. Het is natuurlijk wel
denkbaar dat hij via deze zondagslessen met Blondel in contact gekomen is.
Roubo’s tweede beschermer was de duc de Chaulnes (Michel Ferdinand
d’Albert d’Ailly, zesde duc de Chaulnes, 1731-69). 23 Deze was als fysicus lid van de
Académie des Sciences en publiceerde over zijn onderzoekingen inzake
wetenschappelijke instrumenten. 24 In zijn huis, dat niet ver was van waar Roubo
woonde, beschikte hij over een niet onaanzienlijk fysisch kabinet inclusief een
werkplaats voor hout- en metaalbewerking. 25 De Chaulnes maakte het Roubo
mogelijk om zijn eigen bedrijf te beginnen door hem tous ses ouvrages en menuiserie uit
21

Blondel. Lemma ÉCOLE (ARCHIT). Encyclopédie. vol. 5. p. 313. Roubo adviseerde jonge
menuisiers om naar zoveel mogelijk voorbeelden van zowel geslaagd als minder geslaagd werk
te kijken. AdM. p. 165, 214, 1098.
22
Schmidt. Pieter de Swart. p. 57.
23
In het huwelijkscontract gesloten tussen Roubo en zijn tweede vrouw, Marie-Jeanne
Marchand, van 30 oktober 1768, wordt de duc de Chaulnes letterlijk aangeduid als protecteur
dudit futur. AN/MC/ET/LXXIII/906.
24
De Chaulnes was honorair lid en président in 1759. De honoraires waren amateurbeoefenaren of beschermheren van de wetenschap, deel uitmakend van de hoogste clerus, adel
of regeringsfunctionarissen. Zie: Hahn, Roger. The anatomy of a scientific institution. The Paris
Academy of Sciences, 1666-1803. Berkeley (CA): University of California Press, 1971. p. 77.
De Chaulnes nam actiever deel aan de wetenschap dan de meeste honoraires en publiceerde
onder meer twee werken die deel uitmaakten van de Description des arts et métiers: Nouvelles
methodes pour diviser les instruments de mathématiques et d’astronomie. Parijs,1768; en
Description d’un microscope, et de différents micromètres destinés à mesurer des parties
circulaires ou droites, avec la plus grande précision. Parijs, 1768.
25
De Chaulnes’ cabinet is niet bewaard gebleven. Mogelijk was het qua omvang en inrichting
verwant met het beroemde cabinet van Bonnier de la Mosson aan wie De Chaulnes gerelateerd
was. Van dit cabinet zijn zowel afbeeldingen als onderdelen bewaard gebleven. Zie: Lafont,
Anne. (ed.) 1740, un abrégé du monde. Savoirs et collections autour de Dezallier d’Argenville.
Lyon: Fage, 2012. p. 60-74.
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te laten voeren. 26 Toen Roubo in 1768 voor de tweede keer trouwde, trad De
Chaulnes op als getuige en tekende het huwelijkscontract. 27 Zonder Blondel, die
Roubo’s talenten onderkende, en de duc de Chaulnes, die ongetwijfeld een
levendige belangstelling had voor (precisie-)handwerk en hem introduceerde bij de
Académie, 28 zou het Roubo, begonnen zonder opleiding en zonder geld, niet
mogelijk zijn geweest om een maatschappelijk veel hogere trede te bereiken. Zoals
Thillay beschrijft was het binnen de maatschappelijke laag der métiers mogelijk om
‘vooruit te komen’ door een goed huwelijk te sluiten, door kapitaal te vergaren, en
door meester te worden en een positie in het gilde te verwerven. 29 De route die
Roubo koos, was daarentegen zeer ongebruikelijk. Door te investeren in kennis en
vaardigheden, door zich te ontwikkelen in tekenkunst en zich een uitgebreide
taalvaardigheid te verwerven wist hij een positie te bereiken die voor een gezelfijntimmerman in zijn omstandigheden anders niet weggelegd zou zijn.
Publicaties
Op 2 juni 1768 leverde Roubo het eerste boek van L'Art du menuisier in bij de
Académie. 30 Het werd geaccepteerd hoewel Jeaurat, een van de academici, al aan
een art du menuisier begonnen was. 31 De Académie had immers in 1761 vakmensen

26

AdM. 'Avertissement.' p. 152.
Belhoste. ‘A Parisian craftsman among the savants.’p. 14. Patronaat en de persoonlijke
banden die daarmee samenhangen worden mooi beschreven door Vasselin: 'Les artisans d'art
font partie des protégés des grands, qui les emmènent dans leur suite, aiment les voir travailler
ou à se faire donner des leçons particulières, leur soumettent leur projets et intentions, voire des
plans et des dessins et en discutent avex eux, écoutent leurs suggestions et leurs conseils pour se
tenir au courant des modes, leur fournient multiples missions d' achat, d'expertises, de
réparations en plus de leur travaux manuels et de la fourniture d'objets neufs, les utilisent
souvent comme prêteurs de fonds, qu'il leur remboursent par des pensions en les attachant à leur
maison ou par des constitutions de rentes; ils parrainent leurs enfants comme ils le font pour
leurs domestiques, intendants et secrétaires, ils confient parfois leurs enfants aux précepteurs de
leur propre progéniture, leur donnent des subsides pour étudier leur art et voyager, ils les
privilégient dans leurs commandes et les mettent en relation avec la société de leurs pairs
fortunés et illustres, les présentent et les "prêtent" aux amateurs de leur cercle.’ Vasselin,
Martine. Vivre des arts du dessin, France XVIe-XVIIIe siècle. Aix-en-Provence: Université de
Provence, 2007. p. 283. Stadelmann geeft eveneens enige voorbeelden van persoonlijke banden
tussen ambachtslieden en burgerij of adel. Stadelmann, Rudolf, Wolfram Fischer. Die
Bildungswelt des deutschen Handwerkers um 1800. Berlijn: Duncker & Humblot, 1955. p. 139
28
Getuige de Pochette de séance de l’Académie des Sciences van 17 december 1768. In de
pochettes zijn alle brieven, notities en andere stukken verzameld die gedurende een bijeenkomst
van de Académie behandeld werden.
29
Thillay, Alain. Le faubourg Saint-Antoine et ses ‘faux ouvriers.’ Seyssel: Champ Vallon,
2002. p. 264 sq.
30
Procès verbaux des séances de l’Académie des Sciences. 1768, fol. 26: het verslag van de
vergadering van Académie-leden vermeldt: ‘M. Roubo est entré et a presenté la description
qu’il a faite de l’art du menuisier.’
31
Edmé-Sébastien Jeaurat was als astronoom lid van de Académie.
27
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met nadruk uitgenodigd om het hunne bij te dragen aan hun grote
technologieproject. Roubo was de eerste.
Schrijven had Roubo geleerd door auteurs als Rollin, Montesquieu, De Buffon
en Rousseau te lezen. Hij had zich de ideeën en idealen van de Verlichting eigen
gemaakt. Door het werk dat hij las en vanuit de gedisciplineerdheid die zijn
oefening in meetkunde hem had bijgebracht, leerde hij zijn gedachten te ordenen
en uit te drukken in de logische volgorde en samenhang waar het onderwerp om
vroeg. 32 In zijn 'Extrait des registres' waarmee L’Art du menuisier opent, schreef de
secretaris van de Académie, Duhamel du Monceau, dat het de lezers zonder twijfel
moest verbazen dat dit werk geschreven was door een ambachtsman; hij voegde
hier aan toe dat de Académie maar wat graag meer werklieden zou vinden die in
staat waren om hun vakkennis over te dragen. 33 Het schrijven slokte zoveel van
Roubo’s tijd en aandacht op dat zijn bedrijf eronder leed. 34 Wel ontving hij, als
niet-Académielid, vijftien livres per folio, (d.w.z. vier pagina’s) en vijftien livres per
tekening. Voor de gravures – die Roubo in veel gevallen zelf maakte 35 – werd
inclusief materiaal 60 livres betaald. De uitgever beschuldigde Roubo ervan dat hij
daarom zoveel tekst en platen produceerde. 36 Ook sommige academici vonden zijn
werk veel te lang, waarop Roubo in een brief reageeerde: ‘Je n’ignore pas que
quelques académiciens se sont plaints de mon art mais je sais aussi que les
sentiments de quelques membres ne sont pas celui du corps entier.’ 37 In zijn tekst
legde hij meermalen uit dat het, gezien de grote hoeveelheid stof die behandeld
moest worden en de vereiste diepgang, onvermijdelijk was dat zijn boek zo dik
32

AdM. p. 1261. In veel technische handboeken vindt men de gedachte dat wetenschappelijke
systematiek de geest disciplineert en de werkman moreel verheft. Brouwer, Petra. De wetten
van de bouwkunst. Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw. Rotterdam: NAi,
2011. p. 162.
33
Dergelijke mensen waren echter uiterst zeldzaam. In het ‘Discours préliminaire’ in de
Encyclopédie lezen wij: ‘Il est des Artistes qui sont en même tems gens de Lettres, & nous en
pourrions citer ici: mais le nombre en seroit fort petit.’ Laugier schreef: ‘Il serait sans doute plus
avantageux, que le même homme fut philosophe et artiste; mais a-t-on de génie ou de tems pour
être tout?’ Observations sur l’architecture. Den Haag, 1765.
34
AdM. p. 1258, noot.
35
Alle platen zijn door Roubo zelf getekend, wat vrij ongewoon was in dit type traktaten. De
platen in boek I en II zijn gegraveerd door beroepsgraveurs zoals Benard, die ook veel werk had
gedaan voor de Encyclopédie, met name de platen bij ÉBÉNISTE, MENUISIER EN VOITURES en
35
ÉBÉNISTERIE-MARQUETERIE. In boek II graveerde Roubo drie platen zelf en en in de loop van
de menuisier en carosses vinden wij steeds meer platen die door hemzelf gegraveerd zijn; in de
delen over meubelmakerij zijn nog slechts twee platen door een andere graveur uitgevoerd en in
L’Art du menuisier treillageur geen enkele. Van de in totaal 382 platen graveerde hij er
uiteindelijk 182 met eigen hand. Het graveren heeft Roubo waarschijnlijk geleerd tijdens zijn
opleiding bij Blondel, die zelf veel van de platen voor zijn publicaties eigenhandig graveerde.
36
Roubo beantwoordde de beschuldiging door te zeggen dat, indien hij zijn onderwerp even
uitgebreid behandeld zou hebben als het smeedwerk in de Description, zijn AdM nog veel
langer geworden zou zijn. Zie: Eriksen, Svend. ‘En haandvaerkets bog fra det 18. aarhundrede:
Descriptions des arts et métiers 1760-1788.’ Fund og Forskning. Bind 5-6 (1958-1959) .
37
Brief van Roubo van 10 mei 1779, Archives de l'Académie des Sciences. Geciteerd naar:
Belhoste. ‘A Parisian craftsman among the savants.’ 2012. p. 6.
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werd. Duhamel du Monceau had bij zijn bespreking van het vierde deel van L’Art
du menuisier inderdaad opgemerkt dat de Académie tevreden was over de drie
voorgaande delen. 38 In de 'Conclusion' verklaarde Roubo nogmaals dat zijn werk
niet korter had gekund zonder er een nietszeggende samenvatting van te maken. 39
Hij zegde zijn lezerspubliek zelfs toe om in een eventuele tweede druk ‘toutes les
augmentations qui y seront nécessaires’ te zullen verwerken. 40

Afb. 15
dozen.

Roubo. L’Art du layettier. Detail van pl. 6 met uitleg over het vervaardigen van spanen

Na L’Art du menuisier schreef Roubo L’Art du layetier (De kunst van de
kistenmaker) dat in maart 1775 door Duhamel in de vergadering van de Académie
werd besproken. 41 Kistenmakers vormden vanouds een apart gilde. In Parijs
hielden zij zich voornamelijk bezig met in- en verkoop van elders geproduceerde
kisten, dozen en muizenvallenen beperkte het kistenmaken zelf zich tot speciaal
maatwerk. 42 Roubo vond hun werk peu considerable. 43 In zijn boekje beschreef hij
hoe kisten en dozen werden vervaardigd en daarnaast hoe meubelen, marmeren
bladen, spiegels, beelden en wijn erin werden verpakt. De uitgevers Desaint en
Saillant wilden het werk niet uitgeven omdat ze twijfels hadden aan het succes
38

Procès verbaux des séances de l’Académie des Sciences. 18 juli 1772. fol. 258.
AdM. p. 1261. Al in het eerste hoofdstuk van de Menuisier-carossier had hij geschreven dat
uit onze gebrekkige kennis van het verleden duidelijk spreekt dat men niet zorgvuldig genoeg
kan zijn in zijn beschrijvingen, ook al zouden zij daarmee langdradig worden. AdM. p. 460. Dat
een al te beknopte beschrijving voor vaklieden weinig waarde heeft, is te zien aan Teyssèdres
Nouveau manuel de menuisier en bâtimens (1836), een sterk verkorte, deels letterlijk
gekopieerde versie van de AdM. Teyssèdre. Nouveau manuel du menuisier en bâtimens; d'après
les ouvrages de Roubo fils. Parijs: Huzard, 1836.
40
AdM. p. 1312.
41
Procès verbaux des séances de l’Académie des Sciences. 29 maart 1775. fol. 87.
42
De invoer van kisten en dozen was afkomstig uit onder meer Picardie, Champagne en
Franche-Comté; een deel van de invoer kwam zelfs uit Duitsland. Deze laatste was het beste
van kwaliteit. L’Art du layetier. p. 22, 24.
43
L'Art du layetier. p. 1.
39

43

ervan, zodat het pas in 1782 verscheen toen de kistenmakers overigens, bij de
herindeling van de Parijse gilden, onderdeel waren gaan uitmaken van het gilde der
fijntimmerlieden. 44

Afb. 16

Roubo. Traité des construction des théatres. Doorsnedetekening van een theater.

In 1777 publiceerde Roubo het eerste deel van zijn werk over theaterbouw, het
Traité de construction des théatres, dat hij opdroeg aan de duc de Chartres, de zoon van
de duc de Chaulnes. 45 Dit werk had hij al aangekondigd in L’Art du menuisier en het
was naar zijn eigen zeggen bedoeld als aanvulling daarop. 46 De eerste helft van het
boek bevat een beknopte geschiedenis van de theaterbouw vanaf het oude
Griekenland tot en met de Italiaanse en Franse achttiende eeuw. De tweede helft
beschrijft het ideale theater zoals dat in Parijs zou moeten verrijzen, al was Roubo
zo bescheiden om eraan toe dat zijn beschrijving ‘ne soit qu’un Projet, à
l’exécution duquel je n’ai jamais même pensé.’ 47 In de tweede helft van de
44

L'Art du layetier verscheen in 1782 bij Moutard. Het werk telt 28 pagina’s en 7 platen. De
titelpagina vermeldt dat Roubo ‘Associé Honoraire de la Société des Arts de Genève’ was.
Deze société beijverde zich niet alleen voor de schone kunsten maar ook voor landbouw,
nijverheid en handel; zij telde daarom mensen uit de werkende standen, zoals Roubo, onder
haar leden.
45
Gepubliceerd in Parijs: Cellot & Jombert. De opdracht aan de duc de Chartres maakte aan de
buitenwereld duidelijk dat de schrijver een beschermheer van hoog niveau had, en vormde
tegelijkertijd een dankbetuiging. Zie: Jenkins, Frank. Architect and patron. A survey of
professional relations and practice in England from the sixteenth century to the present day.
Londen: Oxford University Press, 1961. p. 67.
46
AdM. p. 1257, en Traité de construction des théâtres. Parijs: Cellot & Jombert, 1777.
‘Avertissement.’
47
Roubo. Traité de construction des théâtres. p. 63.
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achttiende eeuw werden in Frankrijk veel theaters gebouwd. 48 Als bouwwerken
waren zij uiterst complex en zij behoorden zonder twijfel tot de meest
aansprekende die een stad rijk kon zijn. 49 Roubo schaarde zich met deze publicatie
onder mannen als Jacques-Ange Gabriel, Pierre Patte en Jacques-Germain
Soufflot. De tien platen, enkele over twee pagina’s, zijn door Roubo zelf getekend
en gegraveerd, en van zeer hoge kwaliteit. Het lijdt nauwelijks twijfel dat hij
hiermee zijn visitekaartje als architect wilde afgeven. Het zou aanvankelijk door de
Académie worden uitgegeven, zij het vermoedelijk in een wat minder literaire
vorm en zonder de bovenvermelde opdracht aan de duc de Chartres. De
Académie wilde echter wachten tot ook het tweede deel voltooid zou zijn,
misschien op grond van de recente ervaring met père Hulots werk waarvan alleen
deel 1 verschenen was omdat Hulot was komen te overlijden. 50 Aan het eind van
het eerste deel schreef Roubo dat het vervolg zou verschijnen indien het eerste een
positieve ontvangst bij het publiek te beurt zou vallen. Het tweede deel van het
theaterboek verscheen uiteindelijk niet. Naar de redenen daarvoor kunnen wij
slechts raden. Uit het feit dat Patte het Traité van Roubo opnam in zijn ‘Analyse
des principaux ouvrages qui ont été publiés sur l’Ordonnance des Théâtres
modernes’ in zijn Essai sur l’architecture théâtrale, is af te leiden dat het niet in
kwaliteit tekort schoot. 51
Met père Hulot had Roubo overigens een persoonlijke band. Zij woonden in
hetzelfde huis en Roubo tekende een negental platen voor zijn Art du tourneur
mécanicien. 52 Roubo heeft nooit bijgedragen aan de Encyclopédie zoals soms gedacht
is, noch aan het Supplement daarbij. 53
Roubo's bedrijf en zijn opdrachten voor fijntimmerwerk
Roubo verwierf zijn maîtrise in 1770 als erkenning van zijn verdiensten als schrijver
op voorspraak van Antoine de Sartine, een hooggeplaatste ambtenaar die nauwe
48

Zie over de bouw van nieuwe theaters en het discours rondom hun vorm en inrichting Sajous
d’Oria, Michèle. Blue et or. La scène et la salle en France au temps des Lumières 1748-1807.
Parijs: CNRS, 2007.
49
‘Rien ne contribue tant à la magnificence des Cités que les théâtres publics’ schreef JacquesFrançois Blondel in zijn Cours d’Architecture. t. 2, p. 263. Geciteerd naar Sajous d’Oria. Blue
et or. La scène et la salle en France au temps des Lumières. p. 209.
50
Procès verbaux des séances de l’Académie des Sciences. 1776, fol. 184-185: de Académie
wilde wachten met publicatie van Roubo’s theaterboek ‘jusqu’à la deuxième partie qui concerne
les machines fut faite et eu été examiné.’ Dit besluit werd een week later, na een brief van de
kant van Roubo over de kwestie, niet herzien, ibid. fol. 190. Van Roubo is geen
corrrespondentie met de Académie bewaard gebleven. Wel worden enige brieven genoemd in
de procès verbaux. Mededeling Sabine Clabecq, Archives de l’Académie. 20 mei 2014.
51
Patte, Pierre. Essai sur l’architecture théâtrale. Parijs: Moutard, 1782. Geciteerd naar: Sajous
d’Oria. Blue et or. p. 47.
52
Zie Bijlage C, ‘Het oeuvre van Roubo.’
53
Zie: Kafker, Frank A. 'A List of contributors to Diderot's Encyclopedia.' French Historical
Studies. vol. 3. no. 1. (1963). p. 106-122. Zoals in hoofdstuk 2 werd vermeld, zijn gedeelten uit
Roubo’s werk wel opgenomen in de Encyclopédie méthodique.
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banden had met de Académie. Dit en zijn goede netwerk moeten hem in staat
gesteld hebben een eigen bedrijf te beginnen in de Rue St.-Jacques-du-Haut-Pas. 54

Afb. 17

Aquarel. Het interieur van de Halle au blé, 1786.

In 1782-1783 bouwde hij in opdracht van de architecten Molinos en Legrand,
welke laatste een oud-leerling van Blondel was, de houten koepel op de Halle au blé
in Parijs. Dit koepeldak werd geconstrueerd volgens een systeem dat 200 jaar
eerder was ontwikkeld door Philibert de l'Orme, en het behoorde tot de grootste
houtconstructies uit de achttiende eeuw. 55 Het ligt in de rede om te veronderstellen
dat het idee om deze zogeheten philibertspanten toe te passen, afkomstig geweest
moet zijn van Legrand, die oud-leerling was van de École des Ponts et Chaussées, de
vermaarde ingenieursopleiding. 56 De koepel, met een vrije overspanning van 39.5
meter, werd in hout geconstrueerd omdat de bestaande onderbouw niet zwaar

54

AdM. 'Avertissement' bij de Seconde partie, ong. Op de titelpagina van deze Seconde partie
staat Roubo vermeld als 'maître Menuisier.' Mogelijk viel zijn maîtrise onder de regeling
waarmee Louis XV in 1767 de mogelijkheid schiep voor onvermogende gezellen om zich als
meester te vestigen zonder het inkomgeld van 1000 livres te hoeven betalen, noch een
meesterstuk te vervaardigen. Zie Stürmer, Michael. Herbst des alten Handwerks. München:
DTV, 1979.
p. 113, 138.
55
Radkau, Joachim. Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. München: Oekom, 2012. p.
258. Andere buitengewoon grote houtconstructies waren bijvoorbeeld de Rijnbrug bij
Schaffhausen uit 1757 en de brug over de Limmat bij Wettingen (Zwitserland) uit 1777-1778.
Deze hadden overspanningen van circa 60 meter.
56
Of van Roubo die in de wijk waar hij woonde, de grote tredmolenvormige hijskranen gezien
moet hebben die waarschijnlijk volgens hetzelfde constructieprincipe waren gemaakt.
Champagnac vermeldde nadrukkelijk dat het idee afkomstig was van Roubo, en niet van de
architecten. Champagnac, J.B.J. Travail et industrie ou le pouvoir de la volonté. Histoire
d’artisans, d’artistes et de négociants devenus célèbres. Parijs: Lehuby, s.d. [1840].
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genoeg geacht werd voor een gemetselde koepel. 57 Toen de nieuwe koepel
voltooid was en de stutten eronder verwijderd werden bleef Roubo op de steiger
zitten om te zien hoeveel de gehele constructie inzakte, wat natuurlijk niet zonder
gevaar was. 58 Het bouwwerk maakte veel indruk in Parijs en het is bekend dat
Louis XV er een model van wilde hebben. 59 Ten tijde van de Constituante werden
een médaille en inscriptie die waren aangebracht onder Louis XVI, vereenvoudigd
tot het volgende: ‘La coupole de ce monument a été construite d’après les dessins
et sous la conduite de MM Legrand et Molinos, architectes; exécutée par Roubo,
menuisier, commencée le 10 septembre 1782 et terminée le 20 septembre 1783.’ 60
De koepel op de Halle au blé vestigde, dankzij zijn buitengewone afmetingen en
dito constructie niet alleen de faam van beide architecten, maar speelde bovendien
een grote rol in de beeldvorming rond Roubo. In dat opzicht was alleen L’Art du
menuisier van nog grotere betekenis.
De koepel vertoonde al snel constructieve problemen. 61 Bij onderhoudswerk in
1802 ging hij in vlammen op en werd daarna – als eerste ter wereld– opgebouwd in
gietijzer. 62 Het dak dat Roubo voor Legrand en Molinos in 1786 maakte voor de
Halle aux draps werd ook door brand verwoest, in 1855. Een van zijn laatste
bekende werken was het grote mahonie trappenhuis in het Hôtel de Marbeuf,
57

Het lijkt misschien logisch dat het bouwen van een grote kapconstructie voorbehouden zou
zijn aan de charpentiers, maar zoals Teyssèdre vermeldde, ‘ce sont ordinairement les
menuisiers qui l'exécutent en bois de petit échantillon;’ het feit dat de constructie van kleine
(menus) stukken hout vervaardigd was, blijkt dus bepalend te zijn. Nouveau manuel du
menuisier en bâtimens;...d'après les ouvrages de Roubo fils. Parijs: Huzard, 1836, p. 180.
Volgens Boileau en Champagnac werd Roubo bij dit project bijgestaan door de charpentier
Albouy. Champagnac. Travail et industrie. p. 131.
58
Dit stoere verhaal is afkomstig uit Valentin, p. 258. Het doet wat hagiografisch aan, lijkt
niettemin wel te stroken met Roubo's karakter. Dat de constructie van de koepel buitengewoon
nauwkeurig en stijf was, wordt bevestigd door een passage van 7 februari 1783 in de Mémoires
secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France, depuis MDCCLXII
jusqu'a nos jours; &c. vol. 22. Londen: Adamson, 1783. Volgens deze bron week de
spantlengte slechts 3 lignes (circa 7 millimeter) af van de geprojecteerde lengte.
59
Vidal schrijft ‘Le roi s’en fit même présenter un modèle reduit à Versailles par ses auteurs.’
Dit model moet van de hand van Roubo zijn geweest, die eveneens modellen heeft gemaakt
voor de architect Renard. Het is mij niet bekend of het model bewaard is gebleven. Vidal,
Manon. Jacques-Guillaume Legrand (1753-1807). Pratique, théorie et histoire de l’architecture
à la fin du XVIIIe siècle. http://theses.enc.sorbonne.fr/2014/vidal. 18 mei 20214.
60
Gallet, Michel. Les architectes parisiens du XVIIIe siècle. Dictionnaire biographique et
critique. Parijs: Mengès, 1995. p. 324.
61
Wiebenson, Dora. 'The two domes of the Halle au blé in Paris.' Art Bulletin. vol. 55. no. 2.
(1973) p. 266.
62
Rondelet schreef dat une économie mal entendu er destijds toe geleid had dat men voor een
houten constructie gekozen had, die naar zijn mening bovendien veel te zwak was uitgevoerd.
Philibertspanten achtte hij niet geschikt voor grote koepels. Hij voegde een gedetailleerde
beschrijving en afbeeldingen toe van de constructie zoals die in hout uitgevoerd had behoren te
worden. Zijn voorkeur ging echter uit naar een koepel in steen. Rondelet, Jean-Baptiste.
Mémoire sur la reconstruction de la coupole de la Halle au blé de Paris. Parijs: chez l’auteur,
s.d. [1803], in het voorwoord en p. 22.
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eveneens ontworpen door Legrand en Molinos. Ook de met arabesken versierde
salon in dit hôtel zou door Roubo uitgevoerd geweest kunnen zijn. Het Hôtel de
Marbeuf is geheel verdwenen, laat in de negentiende eeuw. Het lijkt waarschijnljik
dat Roubo heeft meegewerkt aan meer projecten van Legrand en Molinos die zich,
zoals Vidal vermeldt, omringden met een groep vertrouwde medewerkers.
De inventaire après décès die werd opgesteld na Roubo’s dood in 1791, laat iets zien
van de omvang van zijn bedrijf en van de opdrachtgevers voor wie hij werkte. Dit
document vermeldt een 24-tal debiteuren, deels particulieren, deels (overheids-)
instellingen. 63 Voor de architect Jean-Augustin Renard, een oud-leerling van
Jacques-François Blondel, vervaardigde Roubo een tweetal maquettes. Mogelijk
werkten zij samen aan de restauratie van het Observatoire in 1786. Van Renard is
bekend dat hij ontwerpen maakte voor belangrijke kastelen en hôtels, waaraan
Roubo meegewerkt zou kunnen hebben. 64
Tenslotte lijkt het denkbaar dat Roubo aan het cabinet heeft gewerkt van de duc
de Chartres waarvan tekeningen van de hand van Piètre bewaard zijn gebleven. 65
Volgens de inventaris die in 1772 bij het overlijden van Roubo’s tweede vrouw is
opgemaakt, had hij op dat moment in zijn atelier zeven werkbanken staan, hetgeen
voor een bedrijf in menuiserie en bâtiment vermoedelijk aan de bescheiden kant was. 66
Later verhuisde hij naar de Rue de la Bourbe, een zijstraat van Rue du Faubourg
St.-Jacques. Toen hij op 10 januari 1791 overleed, bezat hij kleding, meubelen,
tafelzilver, prenten en schilderijen zoals die passen bij een geslaagd ondernemer.
Blijkens de opgemaakte inventaris waren er in de bedrijfsruimte een aanzienlijke
houtvoorraad, enig handgereedschap en zeventien werkbanken aanwezig. 67 AndréJacob Roubo liet 300 boeken na; zijn vader Gabriel, die in 1786 gestorven was, liet
niets na dan zijn handgereedschap en één boek, L’Art du menuisier. De zoons van
Roubo kregen een schoolopleiding, zijn weduwe een uitkering van 3000 livres op
grond van een regeling van de revolutionaire regering om handwerkslieden en
schrijvers te ondersteunen. 68

63

Inventaire après décès, 24 maart 1791. AN/MC/AN/LVIII/570. Onder de debiteuren vinden
wij de namen van de markiezin de Marbeuf, de architect Renard en Cassini, gouverneur van het
Observatoire.
64
Gallet. Demeures parisiennes. Parijs: Le Temps, 1964. p. 199.
65
Gallet. Demeures parisiennes. p. 93
66
Inventaire après décès: AN/MC/ET/XLIX/806. Inventaris opgemaakt door notaris De la
Frenaye, 23 september 1772.
67
Inventaire après décès. 24 maart 1791. AN/MC/ET/LVIII/570. Roubo was ruim twee
maanden eerder, op 10 januari, overleden. De inventaire vermeldt dat een deel van zijn boeken
Franse geschiedenis als onderwerp had maar noemt geen titels.
68
Belhoste. ‘A parisian craftsman among the savants.’ p. 17.
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4

Fijntimmerwerk in historische bronnen tot aan 1800

Een verkenning van het beschikbare materiaal
Zoals in hoofdstuk 6 ter sprake zal komen, maakte Roubo maar op bescheiden
schaal gebruik van wat er in oudere publicaties te vinden was over fijntimmerwerk.
Dat hing, zo lijkt het, samen met de hem eigen onderzoekende aard, maar ook met
het feit dat wat er over zijn onderwerp geschreven was qua omvang, methode en
stijl ver af stond van de breedte en diepte die Roubo zijn werk zou geven.
Niettemin is het nodig dat wij ons een beeld vormen van wat er voorhanden was,
om de overeenkomsten maar meer nog de verschillen in kaart te brengen tussen
L’Art du menuisier en wat eraan vooraf ging. Hieronder worden in hoofdzaak
Franse publicaties besproken die door Roubo gebruikt kunnen zijn, en in mindere
mate Italiaanse, Duitse en Engelse.
Een van de vroegste beschrijvingen van fijntimmerwerk is te vinden in het in
1627 verschenen Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices van René
François. 1 In zijn hoofdstuk over ‘Architecture’ passeren technieken zoals
ontwerptekenen, zagen, kloven, houtverbindingen en marqueterie de revue.
Hoewel François uitlegde wat de betekenis van deze termen was, betreft het hier
niet een vakboek voor ambachtslieden maar een woordenboek dat predikanten in
staat moest stellen om de rijkdom van het Frans in al zijn vormen te leren, zodat
zij vergelijkingen konden maken die van het alledaagse naar het spirituele
verwijzen. Fumaroli, die een heruitgave van François’ werk bezorgt, waarschuwt er
in zijn inleiding voor dat Quellenforschung niet enkel gericht moet zijn op het
naspeuren ‘à partir de quels textes antérieurs un texte célèbre a été élaboré. Cela
transformait l’historien de la littérature en enquêteur policier chargé d’établir les
preuves du crime, tantôt glorieux, tantôt infamant, de plagiat.’ Dit geldt niet alleen
voor literair werk zoals dat van François, maar tot op zekere hoogte evengoed
voor kunsttechnologische bronnen. 2 Het ontlenen van materiaal aan eerdere
auteurs werd wel geaccepteerd mits het werd gedaan met een zekere eigen
oorspronkelijkheid en vindingrijkheid.
Hoewel fijntimmerwerk in de vroegmoderne periode misschien een onderwerp
van geringe betekenis lijkt om over te schrijven, blijkt de onderzoeker toch
geconfronteerd te worden met een vrij aanzienlijke hoeveelheid aan
bronnenmateriaal hierover. 3 Er bestaat een groot aantal vindplaatsen die
1

François, René. Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices: pièce très
nécessaire à tous ceux qui font profession d’éloquence. Rouen: Osmont, 1627. Heruitgave
ingeleid door Marc Fumaroli. Evreux, 1987. ‘Du fait de la menuiserie qui est partie de
l’architecture.’ p. 478-480.
2
Toch is het, met het oog op de betrouwbaarheid van een historische bron, van belang om te
weten of de aangeboden informatie uit eerste of tweede hand is. Hierop zal in hoofdstuk 8
ingegaan worden.
3
Zie bijlage D, Bronnen voor fijntimmerwerk tot aan 1850.
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betrekking hebben op betimmeringen en meubelen. Nog afgezien van teksten over
menuiserie als zodanig valt te denken aan publicaties over draaiwerk, muziekinstrumenten, machines en charpenterie; aan architectuurboeken, vignola’s,
meetkundeboeken, voorbeeldenboeken en ontwerptekeningen; verder aan
handelsencyclopedieën, gildebepalingen, kranten, inventarislijsten en
werkplaatsjournaals; tenslotte zijn er nog compilatiewerken zoals Hausväterliteratur
en almanaks. Afgezien van sporadische gelukkige vondsten is de informatie uit veel
van de zojuist opgesomde bronnen veelal beknopt of onbeduidend en wordt hier
daarom verder buiten beschouwing gelaten. 4 Zij wordt in de volgende
hoofdstukken gebruikt wanneer dat à propos zal zijn. Binnen dit onderzoek worden
alleen de zogenaamde machineboeken, bouwkundeboeken en dictionaires
betrokken, aangezien het er hier om gaat de plaats te bepalen die L’Art du menuisier
inneemt binnen de literaire overlevering inzake menuiserie. De machineboeken zijn
vooral van belang vanwege hun gebruik van beeldmateriaal terwijl bouwkundeboeken en dictionaires temidden van het vele bronmateriaal de werken zijn die de
meest inhoudelijke informatie bieden over het vak van de fijntimmerman.
De literaire traditie van werken over houttechniek lijkt los te staan van een
andere belangrijke literatuurstroom: receptenboeken. 5 Hierin is veel materiaal te
vinden over bindmiddelen, lijmen, kleurstoffen en vernissen die weliswaar op hout
worden toegepast maar die in bronnen over houttechniek, inclusief L’Art du
menuisier, veelal een geringe plaats innemen. Dit gebrek aan cross-over hangt
waarschijnlijk samen met een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is denkelijk
dat receptenboeken in veel gevallen een geheugensteun voor de ambachtsman zijn.
Receptenboeken werden in veel gevallen geschreven voor en door ambachtslieden,
wat een tweede onderscheid vormt tussen deze boeken en de encyclopedische
werken en handboeken. Een principiëler onderscheid is, dat houttechniek
mechanisch van aard is, terwijl de bronnen over schildertechniek steeds procedés
beschrijven waarbij materie wordt omgezet in een andere verschijningsvorm. 6 Om
die reden kan het voorkomen dat wij in een receptenboek niet alleen verfrecepten
aantreffen, maar ook recepten om brood te bakken en vlekken te verwijderen. Wat
4

Ook werk over charpenterie,het timmeren van vloeren, wanden en kapconstructies, kan
vrijwel geheel buiten beschouwing blijven. De overeenkomsten met menuiserie betreffen vooral
het technische tekenwerk. Zie daarover hoofdstuk 7.2.
5
Schiessl en Zindel publiceerden elk een bibliografie van kunsttechnologische bronnen. Het
leeuwendeel van het hedendaagse kunsttechnologische bronnenonderzoek houdt zich bezig met
receptenboeken, die voor de technische geschiedenis van de schilderkunst natuurlijk van groot
belang zijn. Enige belangrijke recente publicaties op dit gebied zijn Duin, Esther van, Abigail
Vandivere. From the ground up: surface and sub-surface effects in fifteenth- and sixteenthcentury Netherlandish paintings. Diss. Universiteit van Amsterdam. 2013; Stols-Witlox,
Maartje. Historical recipes for preparatory layers for oil paintings in manuals, manuscripts and
handbooks in North West Europe, 1550-1900: analysis and reconstructions. Diss. Universiteit
van Amsterdam, 2014. De regelmatig terugkerende symposia van de Art Technological Source
Research working group stimuleren veel onderzoek op dit gebied, met inbegrip van de artes
minores.
6
Op dit belangrijke onderscheid wordt ingegaan in het volgende hoofdstuk.

50

tenslotte verder ongetwijfeld meespeelde, was dat er een corporatieve scheiding
bestond tussen fijntimmerlieden en vernissers.
Theatra machinarum: ars naturam superat
Theatra machinarum, in het Engels aangeduid met de term ‘machine books,’ zijn
gedrukte werken of manuscripten op groot formaat met weinig tekst, waarin
machines zoals hefwerktuigen, pompen en zaagmachines worden afgebeeld. 7 Het
genre beleefde zijn bloei in de periode tussen 1570 en 1620 8 en werd aanvankelijk
vooral Frankrijk en Italië beoefend en later, in de zeventiende eeuw, ook in

Afb. 18 Agostinot Ramelli. Diverse et artificiose machine. ‘Boekenmolen.’ Op een prent van
Sébastien Le Clerc van het cabinet van de Académie in het Louvre is eenzelfde boekenmolen te
zien. 9
Afb. 19 Zeventiende-eeuwse boekenmolen in de Leidse Bibliotheca Thysiana, ‘omdraient
pulpetrum daer verscheyden boecken connen opleggen.’ 10 Een röntgenopname toonde aan dat het
tandwielmechaniek in deze boekenmolen geheel overeenkomt met Ramelli’s ontwerp.

7

Met ‘machine’ wordt hier bedoeld een complex en (meestal) stationair werktuig, aangedreven
door water, wind, dier of mens.
8
De eerste voorlopers van de theatra zijn te vinden in de late Middeleeuwen. Zie: Whitney,
Elspeth. Paradise restored. The mechanical arts from antiquity through the thirteenth century.
Philadelphia: American Philosophical Society, 1990. p. 77, 142.
9
Afgebeeld in: Maindron, Ernest. L’Académie des Sciences. Histoire de l’Académie. Parijs:
Alcan, 1888. p. 123.
10
Zie: Hoftijzer, Paul. Bibliotheca Thysiana. ‘Tot publijcke dienst der studie.’
https://openaccess.leidenuniv.nl/.../Brill_2009_Bibliotheca_Thysiana.pdf. 16 jan. 2015.
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Duitsland en de Nederlanden. 11 In een aantal gevallen betreft het machines die
werkelijk gebouwd werden (afb. 18, 19) maar sommige van de afgebeelde
werktuigen voldoen niet aan wetten van de mechanica en geometrie, of lijken
oplossingen te bieden aan behoeften die niet bestonden. Omtrent de vraag hoe
men deze werken moet opvatten, bestaan dan ook uiteenlopende meningen. 12

Afb. 20 Villard d’Honnecourt. Weergave van een wateraangedreven zaagmolen(13de eeuw).
Hoewel het op het eerste gezicht een onbeholpen tekening lijkt, bevat hij voor een technisch
geschoold oog alle informatie over de werking van de zaagmolen in de meest beknopte vorm.
Villard was een volleerd tekenaar.

Deforge schrijft erover dat ‘l’artiste imaginatif semble avoir pris le pas sur le
technicien.’ 13 Sommige afbeeldingen bevatten weinig informatie waarmee zij in
functionerende machines omgezet kunnen worden. Lefèvre meent dat zij niet als
zodanig bedoeld kunnen zijn op grond van het feit dat de meeste afbeeldingen
naturalistisch zijn in plaats van projectietekeningen (i.e. aanzicht, plattegronden en
doorsneden). 14 Hiermee onderschat hij misschien de capaciteiten van de
11

Hoewel getooid met de titel ‘Theatrum,’ moet Tieleman van der Horsts Theatrum
machinarum universale gezien worden als een trappenboek. Het wordt hier alleen vermeld
omdat het als zodanig enige betrekking heeft op ons onderwerp. Theatrum Machinarum
Universale, of Nieuwe Algemeene Bouwkunde, waarin op eene naauwkeurige, klaare en
wiskundige wijze wordt voorgesteld en geleerd het maaken van veelerleije soorten van Trappen,
met derzelver Gronden en Opstallen, mitsgaders het uitslaan derzelven, als mede ...
Lantaarens, en wat meer tot dit soort van Bouwkunde behoort: ... in XXX plaaten in 't koper
gebracht door Jan Schenk. Amsterdam: Petrus Schenk, 1739. In 1757-1774 volgden twee delen
over waterbouwkundige werken, Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling
van verscheide grote en zeer fraaie Waterwerken, Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal- en
Draaibruggen.
12
Zie hierover: Dolza, Luisa, Hélène Vérin. 'Figurer la mécanique: l'énigme des théâtres de
machines de la Renaissance.' Revue d'histoire moderne et contemporaine. 51-2. (april-juni
2004) p. 7-37.
13
Deforge, Yves. Le graphisme technique. Son histoire et son enseignement. Seyssel: Champ
Vallon, 1981. p. 66.
14
Lefèvre, Wolfgang. ‘The limits of pictures. Cognitive functions of images in practical
mechanics – 1400-1600.’ in: Lefèvre, Wolfgang. et al. (ed.) The power of images in early
modern science. Basel: Birkhäuser, 2003. p. 82. In zijn bijdrage in dezelfde bundel vermeldt
Galluzzi dat Di Giorgio inzag dat er tijdens het werkelijke bouwen van een machine nog wel
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toenmalige machinebouwers die gewend waren om ruimtelijk en ‘materieel’ te
denken. Ook Lefèvres gedachte dat men projectietekeningen – immers veel
geabstraheerder dan ruimtelijke schetsen – nodig heeft ‘to reflect minutely on how
the parts of a technical device can be arranged in the most effective way,’ zou niet
gedeeld zijn door de auteurs van deze werken zoals Leonardo da Vinci of Salomon
de Caus.
Bessons vermaarde Theatrum instrumentorum uit 1571 of 1572 is een van de
vroegste exponenten van dit genre en behandelt onder meer werktuigen uit het
bouwbedrijf zoals hei-installaties en hijskranen. 15 Machine-boeken vertonen in dit
opzicht enige overlap met architectuurtraktaten. Omdat de toepassing van
hefwerktuigen en pompen in het takenpakket van architecten thuishoorde,
kwamen deze in architectuurboeken vanaf Vitruvius en Alberti aan de orde. 16 Toch
worden de theatra hier niet vermeld vanwege de erin voorkomende houttechniek 17
maar in de eerste plaats omdat zij gezien kunnen worden als voorlopers van het
technische plaatwerk dat in de zeventiende en achttiende eeuw op steeds groter
schaal gepubliceerd werd en waarin inderdaad naar de theatra werd verwezen. 18 Zij
laten ondubbelzinnig zien dat met hulp van het tekenen, the sharpest analytic
instrument that man possesses, de natuurlijke wereld opengelegd en inzichtelijk gemaakt
kon worden. 19 In de tweede plaats worden machineboeken hier opgevoerd omdat
met machines dingen tot stand gebracht kunnen worden die met mankracht vrijwel
ondenkbaar zijn. Deze notie vormde een van de belangrijkste ideeën achter de
Description des arts et métiers. In het volgende hoofdstuk zal ik hier dieper op in gaan.
Ferguson ziet niettemin een essentieel verschil tussen de machine books en de
technische handboeken die als navolgers ervan opgevat kunnen worden: de eerste
een en ander aan zijn ontwerp aangepast zou moeten worden. Met andere woorden, hij dacht
wel degelijk aan het uitvoeren ervan. Galluzzi, Paolo. ‘Art and artifice in the depiction of
renaissance machines.’ in: Lefèvre. The power of images in early modern science. p. 51.
15
Besson, Jacques. Theatrum instrumentorum et machinarum. Leiden: Vincentius, 1578. Deze
editie is door Béroalde de Verville licht gewijzigd en aangevuld met meer volledige
beschrijvingen van de afgebeelde machines.
16
Bijvoorbeeld Boek 7 in Trattato di architettura (manuscript uit ca. 1475) van Francesco di
Giorgio Martini, dat machines weergeeft die in later eeuwen veel geciteerd en gekopiëerd
werden in werken over mechanica. Zie: Ferguson, Eugene S. ‘The mind’s eye: non-verbal
thought in technology.’ Science. vol. 197. no. 4306. (1977) p. 827-836.
17
De bouw van machines lijkt in de zeventiende en achttiende eeuw een apart staand beroep te
zijn geweest. In zestiende-eeuwse gildestatuten wordt de bouw van machines zoals
weefgetouwen met nadruk voorbehouden aan menuisiers. Roubo vermeldde bouwers van
theatermachines (AdM. p. 1257) en Coulon noemde ‘menuisiers-mécaniciens […], qui ne font
que des mécaniques de toutes espèces.’ Coulon, A.G. Nouveau Vignole des menuisiers, ouvrage
théorique et pratique, utile aux ouvriers, maitres et entrepreneurs &c. Carilian-Goeury, 1835.
Herdr. Parijs: Moreau, 1979. p. 7.
18
Zo verwijst Félibien onder meer naar Garzoni en Jacques Besson. Félibien, André. Des
principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent.
Paris: J. B. Coignard, 1676. Herdr. Farnborough: Gregg Press, 1966. p. 273, 276.
19
Galluzzi. ‘Art and artifice in the depiction of renaissance machines.’ in: Lefèvre. The power
of images in early modern science. p. 59.

53

vloeiden uit de pen van kunstenaar-ingenieurs zoals Ramelli, Besson en Leonardo,
gaven de hoofdrol aan afbeeldingen en droegen dankzij hun veel speculatiever kijk
op techniek, uiteindelijk veel bij aan technologische vernieuwing. 20 Machineboeken
dienden als communicatiemiddel tussen technische experts en mogelijke
opdrachtgevers en waarschijnlijk in mindere mate tussen expert en uitvoerend
werkman. Daarentegen waren de handboeken die bestaande praktijk in ambacht en
industrie beschreven volgens Ferguson al verouderd op het moment dat zij
verschenen en hadden daarom weinig betekenis voor technische innovatie. Ook
Basalla en McGee geloven dat de ontwikkeling van technologie niet zozeer het
werk is van de homo faber die oplossingen bedenkt voor wat noodzakelijk is, maar
veeleer van de homo ludens, die bevrediging ontleent aan het oplossen van een
gegeven uitdaging. 21 Speelsheid is in elk geval een van hun kenmerken en deze
zelfde speelsheid is ook bij de Académiciens van de achttiende eeuw niet geheel
verdwenen.
De machineboeken van Besson en De Caus werden door père Plumier vermeld
als twee van de zeer schaarse vindplaatsen van gegevens over draaiwerk, het
onderwerp van Plumiers L’Art de tourner. 22 Dit is een handleiding die bedoeld is
voor de gentleman-ambachtsman ‘pour apprendre à tourner sans le secours d’un
maître.’ 23 Het gaat hier niet om gewoon draaiwerk maar om kunstdraaiwerk (afb.
22) dat niet alleen gentlemen maar ook vele vorsten uit liefhebberij beoefenden, op
technisch zeer vernuftige draaibanken die qua complexiteit te vergelijken zijn met
planetaria en klokken. Hun mechanische voorzieningen maakten het mogelijk om
behalve ronde ook ovale, vierkante en veelhoekige objecten te draaien; zelfs was
het mogelijk om driedimensionale vormen zoals portretpenningen te kopiëren. De
hoogontwikkelde techniek van deze draaibanken appelleert aan intellectuele
vermogens en maakte een hoogontwikkelde handvaardigheid dus niet

20

Ferguson. ‘The mind’s eye: non-verbal thought in technology.’ p. 830.
Basalla, George. The evolution of technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
p. 66. Zie hierover ook: Reith, Reinhold. ‘Know-How, Technologietransfer und die Arcana
Artis im Mitteleuropa der frühen Neuzeit.’ Early Science and Medicine. vol. 10. no. 3.
Openness and secrecy in early modern science. (2005) p. 349-377. McGee schrijft terecht dat
innovatie binnen het ambacht problematisch is omdat dat een riskante tijds- en
materiaalinvestering vereist. McGee, David. ‘Ships, science and the three traditions of early
modern design.’ in: Lefèvre, Wolfgang. et al. (ed.) The power of images in early modern
science. Basel: Birkhäuser, 2003.
22
Plumier, Charles. L’Art de tourner, ou de faire en perfection toutes sortes d’ouvrages au tour.
Parijs: Jombert, 1749 (de eerste druk dateert uit 1701). Père Charles Plumier (1646-1704) was
botanicus en publiceerde na zijn reizen naar Midden- en Zuid-Amerika zijn Description des
plantes de l’Amerique, 1693.
23
Maurice onderzoekt uitgebreid wat de aantrekkingskracht van het hout- en ivoordraaien voor
deze groep mensen was. Maurice, Klaus. Sovereigns as turners. Materials on a machine art by
princes. Zürich: Ineichen, 1985.
21
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Afb. 21 Père Plumier. L’Art de tourner. Pl. 25. Onderdelen van een mechanische draaibank en
(onder) enige werkstukken die erop gemaakt kunnen worden.
Afb. 22 Père Plumier. L’Art de tourner. Pl. 62. Kunstdraaiwerk in ivoor.

noodzakelijk voor het produceren van ingewikkelde vormen. 24 Plumier was zelf
amateur-draaier en hij schreef zijn boek omdat het onderwerp naar zijn zeggen nog
nooit goed beschreven was. De Caus en Besson hadden immers alleen enige platen
gepubliceerd zonder toelichtende leçon. Draaien had Plumier geleerd van zijn vader
en door vele bezoeken aan werkplaatsen van professionele draaiers en amateurs.
Zoals Plumier vermeldde was draaien eveneens een liefhebberij van enige leden
van de Académie des Sciences, waaronder Grandjean de Fouchy. 25
L’Art de tourner is een zeer feitelijke en systematische uiteenzetting over het
kunstdraaien en maakt gebruik van veel afbeeldingen, la principale partie de ce livre.
Met zijn gedetailleerde behandeling van materialen, gereedschappen, technische
mogelijkheden en vormgeving, kan het als een voorbeeld voor de Description gezien
worden. In de loop van de achttiende eeuw verschenen er nog verschillende
24

Félibien, die dit type draaibanken met veel technische mogelijkheden behandelde, schreef dat
het mogelijk was om sans beaucoup d’études spectaculaire voorwerpen te maken. Félibien,
André. Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en
dependent. p. 273.
25
In de heruitgave van Plumiers boek van 1749 werden bijdragen opgenomen van La
Condamine en De la Hire en Grandjean de Fouchy in: ‘Onzième partie. Contenant diverses
inventions nouvelles & recherches sur le tour, tirées des Mémoires de l’Académie des
Sciences.’ p. 189-225.
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andere boeken over houtdraaiwerk, alle op een technisch hoog niveau. Zij richtten
zich gaandeweg minder op de amateurdraaier en meer op professionele
mechanische bewerking van hout en metaal. 26 Van deze werken moet hier père
Hulots Art du tourneur mécanicien vermeld worden omdat het in 1775 werd
gepubliceerd als onderdeel van de Description-reeks. Hulot had 40 jaar
praktijkervaring als draaier en als mécanicien, hetgeen opgevat kan worden als maker
van technische modellen (het Engelse begrip toolmaker) ten behoeve van gieterijen
en andere ambachten. Bij père Hulot vindt men een keur aan bijzondere
technieken om uiterst nauwkeurig precisiegereedschap te vervaardigen.
Maurice schrijft dat het eigenlijk vreemd is dat de potentie van kopieerdraaibanken niet werd uitgebuit voor seriematige productie van complexe en
volmaakt identieke vormen. 27 Académiciens en encyclopedisten verwachtten van
machines des produits plus abondans & plus parfaits, een volmaakte beheersing van het
maakwerk. Hierop zal ik in de volgende hoofdstukken meermaals terugkomen.
Binnen de Académie des Sciences was het met name de mécanicien Vaucanson die
hier, ook in praktische zin, mee bezig was. 28 Vaucanson had ongetwijfeld veel van
de homo ludens, getuige de briljante automata die hij maakte. Later in zijn leven
leverde hij belangrijke technische verbeteringen ten behoeve van de textielweverij.
Bouwkundige werken van André Félibien en Jacques-François Blondel
Er zijn enige werken uit de bouwkundeliteratuur die voor dit onderzoek van
centraal belang zijn: de De la distribution des maisons de plaisance uit 1737-1738 van
Roubo’s leermeester Jacques-François Blondel en de Principes de l’architecture, de la
sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent uit 1676 van André Félibien. 29
Félibien was zijn Principes begonnen als een woordenboek waaruit architecten en
bouwheren het idioom van de werkvloer konden leren, opdat zij zich beter zouden
weten te verstaan met werklieden. 30 Hij kwam echter snel tot de conclusie dat een
26

Het bekendst werd Holtzapffel, Charles. Turning and mechanical manipulation. 5 vol.
Londen: Holtzapffel, 1846-1847.
27
Dit werd pas in de negentiende eeuw gerealiseerd. Karmarsch vermeldde in 1841 dat het
Passigdrehen weer in gebruik was genomen voor de fabricage van onder meer leesten en
geweerkolven. Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen technologie. 2 dln. 1837 / 1841,
Hannover/Wien, Helwingsche Hof-Buchhandlung. p. 163. Deze werden vanaf 1820 in de
Verenigde Staten gemaakt op Blanchard draaibanken. Zie: Cooper, Carolyn C. ‘Social
construction of invention through patent management.’ Technology and Culture. vol. 32. (1991)
p. 960-998.
28
De Condorcet, M.J.A.N. de Caritat, Marquis. 'Éloge de M. de Vaucanson.' HARS. (1782) p.
156-168.
29
Félibien (1619- 1695) raakte tijdens zijn lange verblijf in Rome geïnteresseerd in architectuur
en schilderkunst. Hij werd door Colbert benoemd tot architecte des maisons royales,
historiographe des bâtiments, peintures et sculptures en secretaris van de Académie
d’Architecture.
30
Félibiens woordenboek wordt door Szambien in een lange traditie geplaatst die hij laat
beginnen met Grapaldi's Lexicon de partibus aedium uit 1517, eveneens meer geschreven voor
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dictionaire alleen niet zou volstaan en hij besloot daarom om deze vooraf te laten
gaan door een reeks van beschrijvingen van ambachten. Omdat er al veel over
architectuur als zodanig was geschreven, richtte Félibien zich in de eerste plaats op
de ambachten die bijdroegen aan de bouw en inrichting van een paleis, maar die
tot dan toe nauwelijks beschreven waren. 31 In de hoofdstukken over sculpture en
peinture behandelde Félibien un abrégé de chaque art van de betreffende beroepen. Elk
van deze beschrijvingen vormt een geschreven vignet van vijf à tien pagina’s
waarin de voornaamste gereedschappen en technieken aan de orde komen. Ook
Félibien maakte bij elk hoofdstuk ruimschoots gebruik van afbeeldingen omdat
veel van de dingen die hij beschreef ‘se comprendront mieux dans les Figures qui
suivent que par un plus grand discours qu’on en pourroit faire.’
Een deel van zijn informatie ontleende Félibien aan de literatuur; gegevens over
draaiwerk haalde hij bijvoorbeeld uit Livius, Plinius Maior en Diodorus Siculus. 32
Maar net als de latere academici Réaumur en Duhamel du Monceau deed hij veel
kennis op door werkplaatsen te bezoeken. Hier bestudeerde hij werktuigen,
vervaardigingsprocedés en producten en nam hij interviews af hetgeen, naar hij
schreef, veel lastiger was dan literatuurstudie. Het ontging hem niet dat hij soms
leugens op de mouw gespeld kreeg, want veel ambachtslieden gaven hun arcana
niet graag prijs. Niettemin legde Félibien in zijn werk een belangrijk deel van de
orale traditie vast. 33
In hoofdstuk 18, ‘De la menuiserie,’ gaf Félibien een overzicht van de stadia die
doorlopen worden bij het maken van ramen, deuren en betimmeringen. Het korte
hoofdstuk over fineertechniek laat zich het beste tezamen lezen met het hoofdstuk
over marqueterie en peinture en bois (figuratieve marqueterie). Dit is te vinden in het
derde boek, ‘De la peinture,’ dat verschillende vormen van tekenen en schilderen
behandelt. 34 Principes de l’architecture is weliswaar niet de vroegste bron voor
vermeldingen van marqueterie, maar wel de eerste die systematisch de
opeenvolgende stappen in het proces weergeeft, met zorgvuldige

gentlemen dan voor architecten. Szambien, Werner. Symétrie goût caractère. Théorie et
terminologie de l'architecture à l'âge classique 1550-1800. Parijs: Picard 1986. p. 23.
31
De ambachten die hij in de drie boeken (De l’architecture, De la sculpture, De la peinture )
in zijn Principes behandelde, zijn militaire bouwkunst, timmerman, dakdekker, loodgieter,
stratenmaker, timmerwerk, menuisier, meubelmaker, fijnsmid, glazenier, vergulder,
beeldhouwer in hout en steen, bronsgieter, muntslager, gemmensnijder en diamantslijper,
draaier, graveur, kunstschilder, émailleur, marmerwerker, schelpengrotbouwer, marqueteur en
damasceersmid. John Evelyn schreef over Félibiens werk dat een Engelse vertaling ervan ‘as of
greater use for our Plantations abroad’ zou kunnen zijn. Geciteerd naar Formans inleiding bij:
Moxon, Joseph. Mechanick exercises: or, the doctrine of handy-works, applied to the arts of
smithing, joinery, carpentry, turning, bricklaying. 3de editie. Londen: Midwinter & Leigh,
1703. Herdr. met inl. van Benno M. Forman. New York (NY): Praeger, 1970.
32
Félibien. Principes de l’architecture. p. 273.
33
Zie hieronder hoofdstuk 5 ‘Materiaal verzamelen: het taalprobleem.’
34
Félibien. Principes d’architecture. p.126-130, 140-141, 320-323 en pl. 28-32, 64-65.
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Afb. 23 Félibien. Principes d’architecture. pl. 65. Werkplaats van ébéniste, met op de voorgrond een
robbellijstmachine.
Afb. 24 Kabinetje toegeschreven aan Pierre Gole, versierd met peinture en bois en ebben
robbellijsten. Lunsingh Scheurleer dateert het rond 1650, betrekkelijk kort voor het verschijnen van
de eerste editie van de Principes d’Architecture.

aandacht voor vervaardigingstechniek. 35 Félibien beschreef het tekenen, zagen,
verwerken en vastlijmen van fineer en het speciale gereedschap dat hierbij nodig is,
zoals de zaagbok, tandschaaf, figuurzaag, schraapstalen en persen. Hij besprak
meerdere zaagtechnieken en de redenen om het patroon uit een of meer lagen
fineer tegelijk te zagen. Voor eenvoudig werk zoals moresken in twee kleuren
zaagde de marqueteur beide fineren tegelijk. 36 Het zagen van drie of vier lagen
fineer op elkaar werd gedaan bij wijze van tijdsbesparing. Félibien besprak de
middelen die de marqueteur had om zijn kleurpalet zo breed mogelijk te maken,
zoals het toepassen van veel verschillende houtsoorten en het gebruik van
kleurstoffen en zuren; hij vermeldde dat schaduweffecten werden bereikt door de
fineer gedeeltelijk in gloeiend zand onder te dompelen of door hem met
chemicaliën te bewerken. De fabricage van marqueterie vraagt, aldus Félibien,
weinig kennis maar vooral veel geduld omdat marqueteurs niets anders hoeven te
doen dan de tekeningen uit te voeren die men ze geeft. 37 Op een heel ander plan
35

Vroege vermeldingen van marqueterie zijn te vinden bij René François (zie hierboven),
Filarete, Giorgio Vasari (die Félibien waarschijnlijk geraadpleegd heeft) en John Evelyn.
36
Dit is wat tegenwoordig veelal ‘Boulle-techniek’ genoemd wordt.
37
Vasari schreef ook al dat dit type werk werd gedaan door lieden die meer geduld bezaten dan
vaardigheid. Vasari, Giorgio. Vasari on technique being the introduction to the three arts of
design, architecture, sculpture and painting, prefixed to the lives of the most excellent painters,
sculptors and architects. vert. Louisa S. Maclehose. New York: Dover, 1960. p. 263.
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stond de peinture en bois, die gemaakt werd door marqueteurs ‘qui se qualifient
Peintres & Sculpteurs en Mosaïque,’ zoals Félibien het uitdrukt. Dit waren
artiesten die zelf hun naturalistische en figuratieve ontwerpen maakten en op
papier uittekenden en inkleurden. 38 In het marqueterie-hoofdstuk is ook de outil à
ondes te vinden, de robbellijstmachine waarmee profiellijsten met een golvend
oppervlak werden geproduceerd, en die als voorbeeld diende voor de tekeningen
voor de robbellijstmachine die Roubo publiceerde. 39 In 1676 was deze machine
volop in gebruik, zoals blijkt uit bewaard gebleven meubelen (afb. 23, 24). Félibien
had veel materiaal bijeengebracht dat elders niet te vinden was, en Corneille,
Savary des Bruslons, Diderot, Moxon en vele anderen maakten er dankbaar
gebruik van.

Afb. 25 Jacques-François Blondel. Traité de la décoration des édifices et de la distribution des maisons de
plaisance. Titelpagina (detail).

Jacques-François Blondel schreef De la distribution des maisons de plaisance voor
zowel architecten als bouwheren die zich in de bouwkunst wilden verdiepen. 40 Het
eerste deel behandelt een reeks totaalontwerpen en het tweede deel gaat in op de
38

‘Ces Peintres en Mosaïque font le Dessein de leur Tableau sur du papier, & quelquefois le
lavent & le mettent en couleur.’
39
AdM. p. 925-932 en pl. 314-316. Het speet Roubo, zo schreef hij, dat Félibien geen
uitgebreider beschrijving en duidelijker afbeeldingen ervan gaf. Hij meende dat de
robbellijstmachine zoals die in de Encyclopédie was overgenomen uit Félibien de zaken alleen
maar onduidelijker maakte. De ontwikkeling van robbellijsten wordt beschreven in: Jutzi,
Volker, Peter Ringger. ‘Die Wellenleiste und ihre maschinelle Herstellung.’ Maltechnik
Restauro. 92. (1986) p. 34-62.
40
Blondel, Jacques-François. De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration en
général. 2 dln. Parijs: Jombert, 1737-1738.
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vormgeving van de onderdelen. Het is het ontwerpen dat hier centraal staat en
techniek komt aan de orde voor zover deze van invloed is op keuzen in het
ontwerp. Blondel constateerde dat er over de techniek van menuiserie tot op dat
moment niets geschreven was dat voldoende uitgebreid was, noch voor de
werkman, noch voor de architect. 41 Veel architecten achtten het beneden zich ‘s’ils
s’instruisoient des Arts qu’on appelle mécaniques.’ 42 Blondel raadde de
aankomende architect sterk aan om zich te verdiepen in de praktijk van het
bouwen. Zoals hierboven al ter sprake kwam, liepen zijn élèves daartoe stage op
bouwprojecten in Parijs. Het is de enige manier om te ondervinden welke
ruimtelijke problemen zich voordoen in het ontwerpen, bijvoorbeeld in het
complexe geheel van ramen, hun omtimmering en binnenluiken, welke alle op
elkaar afgestemd moeten zijn. Artisans spoorde Blondel ertoe aan om zich
hunnerzijds te verdiepen in de theorische kant van hun vak.

Afb. 26 Jacques François Blondel. Cours d’architecture. Pl. 2, vol. 5. Doorsnede van profilering en
verbindingen in een inrijpoort. De donkere delen in het detail rechtsboven zijn de gaten die gehakt
worden ten behoeve van de pen-en-gatverbindingen: dit laat zien dat de vormgeving van de
profilering in een constructie rekening moet houden met constructieve eisen.

Fijntimmerwerk in de Encyclopédie
Voordat Roubo’s werk verscheen, was het de Encyclopédie, dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, (1751-1767) het werk
waarin de meest uitgebreide beschrijvingen van fijntimmerwerk te vinden waren.
Zoals de titel aangeeft, is het een dictionaire en de inhoud heeft daarom een
alfabetische ordening. Informatie over een vakgebied kan daarom verspreid zijn
41

Blondel, Jacques-François. De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration en
général. 2 vol. Parijs: Jombert, 1737-1738. p. 152.
42
Blondel. De la distribution des maisons de plaisance. p. 159. Toen ik bij de Bijzondere
Collecties van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam werken van Blondel
raadpleegde, bleken de katernen handelend over bouwtechniek niet opengesneden te zijn. Het
lijkt te suggereren dat Blondels vermaning geen effect heeft gehad.
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over grotere en kleinere lemmata met onderlinge verwijzingen. 43 Informatie over
het fijntimmerwerk is te vinden in de lemmata MENUISERIE 44 en MARQUETERIE, 45
met de daarbij behorende platenseries MENUISIER EN BÂTIMENS, 46 respectievelijk
47
48
ÉBÉNISTERIE-MARQUETERIE in de platenatlassen. Daarnaast staat er veel in
kleinere lemmata zoals CHAISE, MOULURE, TABLETTIER en PLACAGE PAR
COMPARTIMENT. 49

Het feit dat de Encyclopédie een dictionaire is, brengt met zich mee dat de teksten
veel aandacht besteden aan de betekenis van vaktermen, enigszins zoals Félibien
dat ook deed. De Encyclopédie gaf echter in hoofdzaak termen in correct Frans en
weinig termes d’ouvrier, uitdrukkingen die werklieden gebruikten. 50 De lange, vaak
weinig zeggende opsommingen van termen ontlokten Roubo de geërgerde uitval
dat mensen die een paar vaktermen kennen, menen dat zij ergens verstand van
hebben. 51 De manier waarop de Encyclopédie zaken beschreef, was bedoeld voor een
algemeen, geletterd publiek, niet voor vakmensen. De teksten over
fijntimmerwerk, geschreven door de architect Lucotte, geven gangbare praktijken
weer en besteden meer aandacht aan ontwerpaspecten dan aan techniek. 52 Enige
details in de tekst verraden dat hij niet geschreven is door een vakman, zoals
bijvoorbeeld het eigenaardige advies om zwaluwstaarten in grillig gegroeid hout te
maken.
Het lemma MENUISERIE in de Encyclopédie beslaat een tiental pagina’s en
behandelt het interieurtimmerwerk. Allereerst wordt uiteengezet met welke
houtsoorten, gereedschappen en verbindingen de fijntimmerman werkte. Zijn
voornaamste producten waren lambrizeringen in velerlei vormen, en daarnaast
ramen, deuren en andere zaken die alle bestonden uit geprofileerde raamwerken
met panelen daarin. De vorm en proportionering van het lijstwerk vormde voor de
ontwerper een kardinaal aandachtspunt; daarnaast waren een fraaie vlakverdeling
43

De ordening is soms nogal inconsequent: charpenterie slechts summier behandeld onder het
lemma CHARPENTE maar zeer uitgebreid in het lemma PONT. Niet minder verwarrend is dat de
platen van koetsen verdeeld zijn over SELLIER-CAROSSIER (25 platen) en MENUISIER EN
VOITURES (30 platen) in de ‘Recueil de planches vol. 26, resp. vol. 24.
44
vol. 10. p. 346-357. vol. 10 verscheen in december 1765.
45
vol. 10. p. 137-143.
46
vol. 24:12:1 tot 24:12:15. vol. 24 verscheen in 1769.
47
vol. 21: 2:1 tot 21:3:1. vol. 21 verscheen in 1765.
48
Het platendeel over MENUISIER EN MEUBLES heeft geen pendant in de tekstdelen, zoals dat bij
andere ambachten wel het geval was.
49
Het vinden van informatieover een vakgebied in de Encyclopédie wordt vergemakkelijkt door
gebruik te maken van de website www.lexilogos.com.
50
Zie hieronder hoofdstuk 5, ‘Materiaal verzamelen: het taalprobleem.’
51
AdM. p. 764.
52
De lemmata MARQUETERIE en MENUISERIE zijn ondertekend door ‘Lucote,’ JacquesRaymond Lucotte (1739-1811) was opgeleid als architect aan de Académie Royale
d’Architecture. In de Encyclopédie schreef hij onder meer in vol. 9 uitgebreid over
MAÇONNERIE. In de Description-reeks schreef hij eveneens het deel over L’Art de la
maçonnerie, dat in 1783 verscheen. Ook publiceerde hij Vignole moderne ou traité
d’architecture. Parijs: Mondhard & Jean, 1772-1784.
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in panelen en sierlijke contouren van hun tussenregels de vormentaal waarin de
‘decorateur,’ zoals Lucotte hem noemde, alle houten onderdelen van het interieur
vorm gaf. Hierna behandelde hij de ruimtelijke vormgeving van deuren en ramen
met hun luiken, al naar gelang van hun functie en rijkdom. De platen bij de
interieurlemmata zijn alle getekend door Lucotte. De platen 1 en 2 in de serie
bevatten elk een vignet met de werkplaats en de werf daarbuiten. Naar het lijkt
vond hij de oorspronkelijk geprojecteerde platen bij MENUISIER EN BÂTIMENS
niet voldoende want hij voegde er een veertiental aan toe met ontwerpen naar de
laatste neoclassicistische mode en enige technische vernieuwingen. 53

Afb. 27 Encyclopédie. Recueil de planches. vol. 24. ÉBÉNISTERIE-MARQUETERIE. pl. 5. Een deel van
de producten van de ébéniste.

Het lemma MARQUETERIE behandelt kort de geschiedenis en de techniek ervan.
Het eerste is goeddeels identiek aan wat er in Chambers’Cyclopaedia te lezen was,
het laatste bevat veel van dezelfde informatie als in Félibien, zoals ook de
afbeeldingen van het gereedschap. De gravures beelden voornamelijk commodes,
kasten, tafels en de vele andere producten van de ébéniste af (afb. 27). Lucotte
besteedde, zo lijkt het, veel meer energie aan de platen dan aan de tekst. Het is de
vraag of zijn beschrijvingen voldeden aan wat Diderot voor ogen stond ten
aanzien van het adequaat beschrijven van ambacht. Omdat ‘les Arts ont été l’objet
principal de mon travail,’ definieerde Diderot expliciet wat er vereist was om kunst
53

Aan de Recueil de planches werd bovendien een serie platen over stereometrie toegevoegd,
zie hieronder hoofdstuk 6.2.
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en ambacht goed te kunnen doorgronden en beschrijven. Idealiter beschikte de
encyclopedist over een volledige beheersing van natuurlijke historie, fysica,
mechanica en chemie: hij zou niet in staat zijn om het goed te doen ‘s’il n’a
profondément étudié l’histoire naturelle;[…] s’il n’est excellent Méchanicien; s’il
n’est très-versé dans la Physique rationelle & expérimentale, & s’il n’a fait plusieurs
cours de Chymie.’ Gewapend met deze kennis zou hij bestaande productiemethoden weten te verbeteren en verloren gewaande vervaardigingstechnieken
weten te reconstrueren. 54 De encyclopedist diende alle mogelijke procedés tot in
detail te begrijpen zodat hij zich door vaklieden geen onzin op de mouw liet
spelden. 55 Vergeleken met Diderot’s paradigmatische behandeling van de
kousenweverij en de magnifieke platen die daarbij horen, 56 komen Lucotte’s
teksten over het fijntimmerwerk vrij schraal over en het hoeft ons niet te verbazen
er in L’Art du menuisier nauwelijks iets van terug te vinden is. 57
Abbé Nollet's Art des expériences
Abbé Nollet was een fysicus die regelmatig openbare demonstraties gaf over
natuurverschijnselen. Deze experimenten had hij in 1743 beschreven en
geïllustreerd in Leçons de physique expérimentale. In het eerste deel van L’Art des
expériences (1770) legde Nollet uit hoe men zelf in hout, metaal en glas de apparaten
kon vervaardigen die hij tijdens zijn demonstraties gebruikte. 58 Omdat
Nollet niet werd belemmerd door gilderestricties die wel bestonden voor
ambachtslieden, stond het hem vrij om meerdere soorten handwerk uit te voeren.
In zijn boek ‘ il n’y a rien que je n'aie pratiqué moi-même, ou vu pratiquer par
d'habiles ouvriers,’ en uit zijn teksten spreekt dat hij inderdaad vaardig moet zijn
geweest in veel technieken. Zijn werk wordt hier vermeld omdat het het enige is
waarin een beeld wordt geschetst van houtbewerkingsmethoden zoals die destijds
gebruikelijk moeten zijn geweest. Nollet gaf veel van de kleine aanwijzingen die
Roubo dermate vanzelfsprekend vond dat hij ze niet neerschreef. Uit niets blijkt
54

Lemma ENCYCLOPÉDIE. Encyclopédie. vol. 5. p. 635.
Hoewel Diderot grote waardering had voor de vele zegeningen van het ambacht, had hij zeer
weinig waardering voor ambachtslieden. Dezen komen in de paragrafen van ENCYCLOPÉDIE
naar voren als mensen met een zeer beperkte kennis, gedreven door eigenbelang en totaal niet
van zin om de onderzoeker Diderot vooruit te helpen. ‘C'est sur-tout quand il aura parcouru
pendant quelque tems les atteliers, l'argent à la main, & qu'on lui aura fait payer bien cherement
les faussetés les plus ridicules, qu'il connoîtra quelle espece de gens ce sont que les Artistes,
sur-tout à Paris,’ die in iedereen een belastinggaarder zien. Dit beeld van de ambachtsman werd
door velen in zijn kring gedeeld.
56
Zie: Diderot, lemma BAS (Bonneterie &c.) in Encyclopédie. vol. 2. p. 98; de bijbehorende
platen in vol. 19:3:1-3.
57
Omdat de stukken over koetsenbouw in de Encyclopédie van een beter niveau zijn, nam
Roubo daaruit wel vrij veel over in zijn L’Art du menuisier-carossier.
58
Nollet, Abbé. L’Art des expériences. 3 vol. Parijs: Durand, 1770. p. 3-93 behandelen
houtbewerking. Nollet was ook de auteur van L’Art de faire des chapeaux (Parijs, 1765)
hetgeen verscheen als onderdeel van de Description des arts et métiers.
55
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dat Nollet het werk van Roubo kende, en omgekeerd evenmin.

Afb. 28
Afb. 29

Abbé Nollet. L’Art des expériences. pl. 1. Gereedschap voor houtbewerking.
Abbé Nollet. L’Art des expériences. pl. 2. Draaibank met toebehoren.

Tot slot vermeld ik twee werken over menuiserie die nooit verschenen zijn: het
eerste betreft een door uitgever Jombert aangekondigd boek over menuiserie, dat
zou verschijnen in een vijfdelige reeks waarvan Briseux’ Architecture moderne en De
la Ruë’s Traité de la coupe des pierre deel uitmaakten. 59 Jombert beloofde het publiek
dat het menuiserie-deel er zou komen als de overige delen goed ontvangen werden. 60
Als wij mogen afgaan op de omvang en kwaliteit van Briseux’ werk, moet het ons
zeer spijten dat het menuiserie-deel er nooit gekomen is. Boeken over fijntimmerwerk met enige diepgang waren er immers vrijwel niet. Het andere niet-verschenen
menuiserie-traktaat zou van de hand van de académicien Jeaurat geweest zijn. 61 Zoals
in hoofdstuk 3 al is aangehaald, schreef Duhamel du Monceau in zijn ‘Extrait des
registres’ voorafgaand aan L’Art du menuisier dat Jeaurat al werkte aan een boek
over menuiserie toen Roubo het zijne kwam aanbieden bij de Académie, waarop

59

Zie het bericht van de ‘Libraire au lecteur’ in: Briseux. Architecture moderne ou l’art de bien
batir pour toutes sortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les palais.
Parijs: Jombert, 1728. p. iii.
60
Charles-Antoine Jombert maakte deel uit van een geslacht van imprimeurs-libraires. Hij gaf
hoofdzakelijk werk uit op gebied van kunst en natuurwetenschap. Zie: Kaucher, Greta. Les
Jombert. Une famille de libraires parisiens dans l’Europe des Lumières (1680-1824). Parijs:
Droz, 2015.
61
Edmé-Sébastien Jeaurat was als astronoom verbonden aan de Académie. In 1750 had hij een
werk over perspectieftekenen gepubliceerd, dat gericht was op architectonische tekenpraktijk.
Traité de perspective à l’usage des artistes. &c. Parijs: Jombert, 1750.
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Jeaurat ‘a eu la générosité de renoncer au travail qu’il avoit commencé, jugeant
convenable de l’abandonner à un homme du métier, capable de le bien exécuter.’ 62
Conclusie
Van het vele dat, voordat Roubo zijn pen opnam, over menuiserie was geschreven,
was vrijwel niets van de hand van praktijkmensen. Het was ook niet voor
praktijkmensen bedoeld, maar voor de geïnteresseerde leek, voor aankomende
architecten of voor opdrachtgevers. Deze teksten bieden van buitenaf een
kortstondige maar vaak intrigerende inkijk in de werkplaats van de menuisier. De
informatie erin is vaak literair van aard en in wisselende mate getoetst aan de
praktijk. 63
Wat er geschreven werd bij wijze van praktische handleiding, was bedoeld voor
heren die houtdraaiwerk en menuiserie uit liefhebberij beoefenden. Toen er boeken
begonnen te verschijnen die zich richtten tot de professional, werd de inhoud
ernstiger en specifieker, de toon minder speels; het literaire element, dat steeds
aanwezig is wanneer een gentiluomo zoals Alberti spreekt over bouwkunst of
schilderkunst, verdween. In relatie tot wat er gepubliceerd was aan teksten waarin
het fijntimmerwerk aan de orde kwam, is L’Art du menuisier van een totaal andere
aard, omvang en diepgang. Roubo trof niet een corpus van geschreven
vakinhoudelijke gegevens waar hij veel uit kon putten voor een handboek dat
bedoeld was voor de praktijk. Zoals wij zullen zien gebruikte hij in hoofdzaak
geheel andere bronnen.
Voor zover er ambachtslieden waren die schreven, waren dat vooral
goudsmeden, drukkers en textielwerkers. De fijntimmerman las zeer weinig en
schreef in het geheel niets. Hij onderwees zijn ambacht in de werkplaats en
componeerde niet met woorden en zinnen maar bouwde zijn compositie in hout,
kleur en vernis.

62

AdM. ‘Extrait des régistres de l’Académie Royale des Sciences du 17 décembre 1768.’ Boek
1. s.p.
63
De literator verraadt zich door een opmerking als ‘Quelques Peintres mesme disent affuter les
crayons, pour dire aiguiser les crayons.’ Félibien. Principes d’architecture. Lemma AFFUTER in
het dictionaire-gedeelte.

65

5

De Académie Royale des Sciences en haar Description des
Arts et Métiers

Vroege technische handboeken.
Toen in 1761 Duhamel du Monceau’s L’Art du charbonnier, het eerste deel uit de
reeks Description et perfection des arts et métiers, verscheen, voegde het zich in een
traditie van technische handboeken die in de vijftiende eeuw begonnen was. Op
het gebied van de fijne houtbewerking mag Roubo's werk het eerste geweest zijn,
het technische handboek als genre bestond al eeuwen en bepaalde mede wat er in
een dergelijk boek hoorde te staan. 1 Omdat in het vorige hoofdstuk is gebleken dat
er vóór L’Art du menuisier over het fijntimmerwerk niets verschenen was dat
bedoeld was voor de beroepsbeoefenaren zelf, moeten voorbeelden binnen andere
ambachten gezocht worden. Er zijn een paar werken op ambachtelijk gebied die
kunnen gelden als directe voorouders van de achttiende-eeuwse encyclopedische
handboeken. Bij elk daarvan zal blijken dat hun inhoud en methode in sterke mate
bepaald werd door het lezerspubliek waarvoor het bedoeld was.
De Middeleeuwse wetenschapsbeoefening middels studie en dialectiek van
teksten was geschikt voor theologische en niet-natuurfilosofische onderwerpen,
maar leende zich slecht voor het onderzoeken en beschrijven van ambachtelijke
processen. Wat er rond 1500 uit de klassieke oudheid en de middeleeuwen bekend
was aan schriftelijk overgeleverde kennis van materialen en technieken was erg
beperkt. 2 Een schrijver over techniek had maar weinig uit boeken te putten.
De vraag voor wie ‘technisch schrijvers’ schreven, is niet eenduidig te
beantwoorden, maar praktische handleidingen die tot doel hadden om de leerling
1

Brouwer geeft de volgende definitie van het handboek in de negentiende eeuw: ‘Handboeken
en overzichtswerken hebben […] het doel een discipline of onderwerp op stelselmatige wijze
samen te vatten en op een ordelijke en samenhangende wijze te presenteren. […] Handboeken
bevatten alle kennis waarover de bouwkunstenaar idealiter moest beschikken. Ze laten zien […]
wat de kennis van een discipline omvat; uit welke deelgebieden deze kennis bestaat, wat hoofden bijzaken zijn, hoe deze kennis geordend wordt in delen, hoofdstukken en paragrafen, en aan
de hand van welke definities, termen en begrippen die kennis beschreven wordt.’ Brouwer,
Petra. De wetten van de bouwkunst. Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw.
Rotterdam: NAi, 2011. p. 15.
2
De mechanische kunsten, artes illiberales, genoten geen aanzien in de ogen van de Griekse en
Romeinse elite zodat zij daar niet over schreven. Een van de weinige traktaten van technische
aard, geschreven door Pappus, behandelde de constructie van een planetarium. Dit is niet
bewaard gebleven, evenmin als de boeken over nijverheid die volgens de Politica van
Aristoteles (1.4.3-4) bestaan moeten hebben. Van de weinige overgeleverde technische
traktaten zijn hier te noemen De architectura van Vitruvius en werken van Philo van Byzantium
en Hero die waterwerken en wapentuig behandelden. Naast deze werken waren er de
encyclopedieën van Plinius Maior, Gellius, Varro en – veel later – Isidorus van Sevilla waaraan
gegevens over materiaal en techniek te ontlenen waren. Zie: Humphrey, John W., et al. Greek
and Roman technology: a source book. Annotated translations of Greek and Roman texts and
documents. Londen: Routledge, 1998.
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een bepaald handwerk te onderwijzen, kwamen vrijwel niet voor. Afgezien van het
feit dat veel leerlingen niet konden lezen, laat ambachtswerk zich beter door
demonstratie en beknopte mondelinge uitleg onderwijzen dan door middel van
een gedrukte tekst. Het beschrijven van technische processen kan bedoeld zijn om
aan de geïnteresseerde leek uiteen te zetten hoe een bepaald handwerk gedaan
wordt; zo schreef Gauricus in 1542 zijn De sculptura in de eerste plaats voor
verzamelaars die iets wilden weten over ontwerptheorie en maakprocessen in
beeldhouwkunst. 3 Het Latijn waarin hij schreef was de lingua franca van de gehele
beschaafde christenheid, maar niet toegankelijk voor de ambachtsman. Voor
auteurs zoals Gauricus die een literaire opleiding genoten hadden, was het vrij
gebruikelijk om de kennis die zij aanboden, voor het merendeel bijeen te brengen
uit geschreven, liefst gezaghebbende bronnen. Deze bronnen werden overigens
niet altijd even kritisch gelezen en vergeleken, noch getoetst aan eigen
waarneming. 4 Het gebruik van literaire bronnen, inclusief de Bijbel, bleef
onderdeel van vrijwel alle technische handboeken en wij vinden het tot in L’Art du
menuisier terug. Naast inhoudelijke informatie gaven tekstbronnen vaak min of
meer schilderachtige verhalen weer, ingevoegd ‘omwille van verluchtiging van het
betoog,’ in de woorden van Alberti, die zich zeker bewust was van hun wisselende
waarheidsgehalte. 5
Een meer professionele benadering vinden wij bij Vannoccio Biringuccio. Deze
werd in 1480 geboren in Siena als zoon van een bouwmeester en bekwaamde zich
als metallurg. Zijn boek De la pirotechnia verscheen in 1540 in de landstaal, beleefde
verschillende herdrukken en werd vertaald in het Frans en Latijn. 6 Het was het
eerste traktaat over metallurgie en bedoeld voor mijnbouwers en metaalproducenten. Biringuccio maakte studiereizen langs mijnen, gieterijen en
smederijen in Duitsland en Italië. In De la pirotechnia behandelde hij
achtereenvolgens de winning en voorbewerking van grondstoffen (ertsen en
mineralen), de bereidingsprocedés, het gieten en andere bewerkingstechnieken. Als
3

Gauricus, Pomponius. De sculptura. Florence: Giunti, 1504. Duitse vertaling door Heinrich
Brockhaus. Leipzig: Brockhaus, 1885. Stone meent dat Gauricus zich in hoge mate baseerde op
Plinius’ teksten, niet op ervaring opgedaan in ateliers. Zie: Stone, Richard E. ‘Antico and the
development of bronze casting in Italy at the end of the Quattrocento.’ Metropolitan Museum
Journal. vol. 16. (1982) p. 87-116.
4
‘It is a truism that the Middle Ages cherished its authorities and preferred the commentary and
compilation to original research.’ Meier Reeds, Karen, Tomomi Kinukawa. 'Medieval natural
history.' in: Lindberg, David C., Michael H. Shank (ed.) The Cambridge history of science. vol.
2. Medieval science. New York (NY): Cambridge University Press, 2013. p. 570.
5
‘Haec animi gratia dicta sint.’ Alberti, Leon Battista. On the art of building in ten books. vert.
Joseph Rykwert, Neil Leach, Robert Tavernor. Cambridge (MA): MIT, 1988. p. 241. Alberti
merkte op dat met name de verhalen die Griekse auteurs optekenden, niet alle even
geloofwaardig waren. p. 261.
6
Biringuccio, Vannoccio. De la pirotechnia libri X. Venetië: Roffinello, 1540. Een moderne
Engelse editie is: Vannoccio Biringuccio. De la pirotechnia. The pirotechnia of Vannoccio
Biringuccio, the classicsSixteenth-century treatise on metals and metallurgy. vert. Cyril Stanley
Smith, Martha Teach Gnudi. New York: Dover, 1990.
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vakman begreep hij dat het experimenteren met grondstoffen en procedés nieuwe
bruikbare kennis opleverde, en daarmee ook algemene kennis over de natuur.

Afb. 30 Vannoccio Biringuccio. De la pirotechnia. Houtsnede. Machine om metaaldraad
te trekken.

In zijn boek gebruikte hij met opzet heldere, doelmatige taal zonder de bloemrijke
stijlfiguren waarmee mensen die meer literair talent dan verstand van zaken
hadden, hun onkunde bedekten. De tekst wordt bovendien verduidelijkt met 94
houtsneden. Dat hij zijn kennis niet uit boeken maar uit de praktijk had opgedaan,
vermeldde Biringuccio expliciet als garantie voor de betrouwbaarheid ervan.
Een tweede belangrijke vroege auteur over metallurgie was Georg Bauer ofwel
Georgius Agricola, een arts uit het Zuid-Duitse mijnbouwgebied, die zich naast
zijn werk bezig hield met filologie, fysica en chemie. Zijn bekendste werk, De re
metallica libri XII, dateert van 1556 en behandelt mijnbouw en metallurgie. 7 Hij
verwerkte materiaal uit Plinius Maior en veel andere schrijvers (inclusief
Biringuccio) maar vatte zijn voorwoord – in feite de stand van wetenschap van dat
moment – samen met de opmerking dat alle gedrukte bronnen samen nog niet de
helft bevatten van wat er op mijnbouwgebied bekend was. 8 De meeste informatie
ontleende Agricola aan zijn eigen waarnemingen en aan allerlei praktijkmensen die
elk hun eigen specialisme hadden in het mijnbouwbedrijf. Hij zag in dat een
enkeling, hoe zeer hij ook zijn best deed, niet in staat was om alle kennis die erover
bestond, te verwerven en in een boek vast te leggen. De re metallica is vooral een
7

Georgius Agricola. De re metallica. Translated from the first Latin editon of 1556. Vertaald,
ingeleid en geannoteerd door Herbert Clark Hoover en Lou Henry Hoover. New York: Dover,
1950. Het werk maakte deel uit van een onderling samenhangende reeks over metaaltechniek.
Andere werken in de reeks behandelen geneeskunde ten behoeve van de mijnbouw, geologie,
metrologie, zoölogie van de onderaardse dierenwereld, geldwaarde van metalen, en
mijnbouwgeschiedenis. Problemen inzake vakterminologie beschreef Argicola in Rerum
metallicorum interpretatio. Als laatste verscheen, na Agricola’s dood, De re metallica. Zie
Déprez-Masson, Marie-Claude. Technique, mot, image. Le De re metallica d’Agricola.
Turnhout: Brepols, 2006. p. 42 sq.
8
Agricola. De re metallica. p. xxvii. Ook Alberti schreef dat hij moest toegeven dat hij meer
door eigen ondervinding had geleerd dan uit boeken. Alberti. On the art of building in ten
books. p. 89.
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handboek of naslagwerk voor mijneigenaren die moeten weten wat er bij
mijnbouw komt kijken. Het behandelde de kennis van exploratie, technische
installaties en veiligheid, ertswinning en -verwerking, en het keuren, smelten,
scheiden en legeren van metalen. De opbouw van het werk volgt dus de
opeenvolgende stappen die bij metaalwinning en -productie genomen werden.

Afb. 31, 32 Georgius Agricola. De re metallica libri XII. Op de plaat rechts is Agricola zelf te zien
(met hoed) bezig met verzamelen van gegevens voor zijn boek. 9

Agricola’s werk bleef twee eeuwen lang het standaardwerk voor de mijnbouw.
De Duitse vertalingen ervan, die niet bedoeld waren voor mijnexploitanten maar
voor de mijnwerkers, waren van matige kwaliteit en wisten het beoogde publiek
niet te bereiken. 10 Vanwege zijn systematische opbouw, gedetailleerde en duidelijke
beschrijvingen en gebruik van afbeeldingen is De re metallica een belangrijk
voorbeeld geweest voor de vakboeken die de achttiende eeuw zou voortbrengen. 11
9

Zie Déprez-Masson. Technique, mot, image. p. 28.
Pacey, Arnold. The maze of ingenuity. Ideas and idealism in the development of technology.
Cambridge (MA): MIT Press, 1992. p. 114.
11
De re metallica werd door achttiende-eeuwse academici nog steeds geraadpleegd. Agricola
werd meermalen geciteerd in de Encyclopédie door Diderot. Boyle gebruikte Agricola voor zijn
‘Articles of inquiries touching mines,’ dat verscheen in de Philosophical Transactions; Morand
voor L’Art d’exploiter les mines de charbon de terre (1768-1779), verschenen als onderdeel van
de Description des arts et métiers. Zoals Sheridan schrijft, was Agricola’s methode om tekst en
10
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Natuurfilosofie en ambacht
Van de kant van de natuurfilosofie ontstond belangstelling voor boeken over de
praktijk van ambacht en industrie omdat de beschreven processen en
experimenten met materialen kennis vertegenwoordigden over de aard van
materie. Een goed voorbeeld van wat gepubliceerde resultaten van research and
development genoemd zou kunnen worden, zijn de Discours admirables van Bernard
Palissy. 12 Om nieuwe kleuren en glazuren te vinden voor zijn keramische werk,
had hij talloze experimenten uitgevoerd, en hij verwierf hiermee veel kennis over
grondstoffen en natuurlijke processen. In zijn Discours admirables, dat de filosofische
vorm heeft van een dialoog tussen Practique en Théorique, betoogde Palissy dat
kennis over de natuur in de eerste plaats te vinden is in de werkplaats en niet in de
bibliotheek. Palissy hield in Parijs lezingen over alles wat hij te weten was gekomen
en hij richtte er een naturaliënkabinet in. Moderne wetenschapsbeoefening middels
experiment, waarneming en kennisdeling vond zo voor een belangrijk deel zijn
oorsprong in het atelier waar aardewerk werd gebakken en geglazuurd, in het
arsenaal waar metalen werden gesmolten en gelegeerd en zelfs in de bakkerij waar
water en bloem werden omgezet in brood. Wij kunnen ze opvatten als voorlopers
van het cabinet de physique waar in de achttiende eeuw materiaalonderzoek werd
verricht.
De gedachte dat men inzicht in de natuurlijke wereld kon verkrijgen door de
procedés te volgen waarmee ambachtslieden materie bewerkten en veranderden,
was al eerder verwoord. Niet alleen de ambachtsman Palissy, maar ook de filosoof
Juan Luis Vives zag in dat boeren en handwerkslieden vaak meer van de materiële
wereld wisten dan filosofen. 13 Vives ‘urged scholars to pay attention to the world
around them, including the work of artisans, in order that their speculations might
be grounded in reality rather than in “foolish dreams”.’ 14 Die notie was op zichzelf
niet nieuw, wel het feit dat een man als Vives het een waardevolle en bruikbare
notie vond. Het idee dat je begrijpt hoe iets in elkaar zit wanneer je het maakt,
wordt wel aangeduid met de term ‘maker's knowledge’ en impliceert het vermogen
afbeeldingen te combineren van invloed op de vorm van de Description en de Encyclopédie.
Sheridan, Geraldine. ‘Recording technology in France. The Description des arts,
methodological innovation and lost opportunities at the turn of the eighteenth century.’ Cultural
and Social History. vol. 5. issue 3. (2008) p. 340.
12
Palissy leefde van ca. 1510 tot ca. 1589. Zijn Discours admirables werd in 1580
gepubliceerd. Paul-Antoine Cap vermeldde in zijn inleiding bij het verzamelde werk van
Palissy dat zijn wetenschappelijke werk zeer gewaardeerd werd door Fontenelle en andere
natuurfilosofen van rond 1700 en later. Oeuvres complètes de Bernard Palissy. Avec des notes
et une notice historique par Paul-Antoine Cap. Parijs: Dubochet, 1844. p. xxxviii.
13
In De causis corruptarum artium. Juan Luis Vives (1493-1540) studeerde aan verschillende
Franse universiteiten. Zijn werkende leven bracht hij door in de Zuidelijke Nederlanden en
Engeland. Onder zijn vrienden bevonden zich Thomas More en Erasmus. Hij publiceerde onder
andere werken over geschiedenis en methoden in filosofie, maatschappelijke onderwerpen en
scholing. De causis corruptarem artium maakt deel uit van De disciplinis, een encyclopedisch
traktaat over scholing en filosofie, gepubliceerd in 1531.
14
Ferguson, Eugene S. Engineering and the mind’s eye. Londen: MIT, 1993. p. 130.
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om de vaardigheid en kennis die aan het maken te pas komen, om te zetten in
woorden en begrippen en zodoende te komen tot het vormen van theorie. 15 Voor
zover de ambachtsman daar zelf niet aan toe kwam, lag het op het pad van de
natuurfilosoof om die ongearticuleerde kennis uit zijn handen en hoofd naar
boven te halen. De langs die weg opgedane kennis, immers gebaseerd op
zintuiglijke waarneming, moet verstandelijk beoordeeld en geordend worden.
Vanuit filosofisch standpunt is zintuiglijke waarneming te onbetrouwbaar om tot
ware kennis te komen en de filosofie verlaat zich bij voorkeur op rede en
dialectiek. Seneca onderscheidde sapientia (wijsheid) van sagacitas (scherpzinnigheid), hetgeen zintuiglijke vermogens omvat die bijvoorbeeld nodig zijn bij
mijnbouw en metaalbewerking, ‘niet een grote, verheven geest maar een wendbare
en snelle – zoals die hoort bij alle dingen die men zoekt met een gebogen rug en en
een geest die zich op de grond richt.’ 16 Niet de lichaamshouding van een man die
in otio cum dignitate de waarheid zoekt.
In De tradendis disciplinis schreef Vives dat kunsten en ambachten, afgezien van
de inzichten die zij geven in de materiële wereld, ook waardering verdienen
vanwege hun bijdragen aan verbetering van de menselijke levensomstandigheden.
Een filosoof zou zich daarom niet te goed moeten te achten om ambacht en
landbouw van nabij te leren kennen, want hij zou juist zou kunnen bijdragen aan
hun verbetering. 17
De Engelse plannen voor de History of trades. The contribution of many wits
Vanuit overwegingen dat ambachtelijke kennis de natuurwetenschap zou kunnen
verrijken, kwam Sir Francis Bacon 18 op de gedachte om een reeks van Histories of
the arts (arts in de betekenis van ambachten) te schrijven. 19 Het is mogelijk dat hij
als 16-jarige in Parijs de lezingen van Palissy over mineralogie, geologie en
landbouw bijwoonde. Bacon stelde een lijst op van meer dan honderd beroepen
15

Het concept van maker’s knowledge wordt uitgewerkt in: Perez-Ramos, Antonio. Francis
Bacon’s idea of science and the maker’s knowledge tradition. Oxford: Clarendon, 1988. p. 4862.
16
Seneca, Lucius Annaeus. Brieven. 90:10-13. Seneca beantwoordde hiermee Posidonius’
veronderstelling dat bouwkunst, gereedschap en weefkunst uitgevonden moesten zijn door een
filosoof. Ware filosofie houdt zich natuurlijk niet met dit soort dingen bezig.
17
Houghton, Walter E. ‘The History of Trades: its relation to seventeenth-century thought.’ in:
Wiener, Philip E., Aaron Noland (ed.) Roots of scientific thought. A cultural perspective. New
York: Basic Books, 1958. p. 354 sq.
18
Francis Bacon (1561-1626) was jurist, staatsman en filosoof. Zijn politieke loopbaan eindige
toen hij in 1621 werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Hij wordt gezien als
een belangrijke grondlegger van moderne natuurwetenschappelijke methoden. Zijn ideeën
worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 2 en 3 van: Rossi, Paolo. Philosophy, technology,
and the arts in the early modern era. New York: Harper, 1970.
19
Door hem beschreven in zijn Advancement of learning uit 1605 en uitgebreider in Parasceve
ad historiam naturalem et experimentalem, dat in 1620 verscheen als appendix bij Novum
organum; en tenslotte in De dignitate et augmentis scientiarium uit 1623. Het woord history is
in dit verband op te vatten zoals in natuurlijke historie en betekent ‘verslag’ of ‘beschrijving.’
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die beschreven dienden te worden. Het hinderde Bacon dat, voor zover er iets
geschreven was over ambachten, dit zich vaak richtte op het uitzonderlijke en
wonderbaarlijke en niet op het gangbare, wat in feite representatiever en dus
waardevoller is voor het doorgronden van wetmatigheden van de natuur. In zijn
dagboek formuleerde Bacon het bestek van wat elke History diende te bevatten:
‘The places or thinges to be enquyred are; first the materialls, and their quantites
and proportions; Next the instruments; the woork it self and all the processe
thereof with the tymes and seasons of doing every part thereof. The Errors which
may be comytted, and agayn those things which conduce to make the woorke in
more perfection. Then all the Observacions, Axiomes, directions. Lastly all things
collaterall incid.t or intervenient.’ 20 Wij zullen dit stramien in het vervolg telkens
weer tegenkomen. Het beschrijven van alle ambachten diende door één man
gedaan te worden die zodoende het brede overzicht bewaarde en waardevolle
ontdekkingen of methodes uit het ene ambacht zou kunnen transponeren naar het
andere. Om ambachten te kunnen beschrijven was veldwerk noodzakelijk hetgeen,
zoals Bacon zich realiseerde, weinigen in zijn kringen aan zou spreken vanwege de
diepgewortelde minachting die men koesterde voor handwerk, dat als mechanical and
illiberal werd afgedaan. Bacon ontwikkelde bovendien plannen voor wat hij
‘Solomon’s House’ noemde, een geheel van studiewerkplaatsen waarbinnen de
Histories de rol van leerboeken zouden vervullen. 21 Op de eerste plaats kwamen
ambachten waarbij materie, veelal door middel van vuur, wordt omgezet in een
andere vorm, nature wrought or altered, zoals chemie, keramiek, textielververij en
landbouw. Op een tweede plan stonden ambachten waarbij het in de eerste plaats
gaat om ‘the subtle motion of the hands or instruments […] such as weaving,
carpentry, architecture, the manufacture of clocks and the like.’
Zijn project leek na 1640 ten uitvoer gebracht te zullen worden, want het vond
weerklank bij het Invisible College, de kring van natuurwetenschappers waaruit
later de Royal Society voort zou komen. Zij interesseerden zich in toenemende
mate voor Bacons natuurfilosofie en zodoende ook voor handwerk. In 1647
begon Robert Boyle aan plannen voor een History of Trades. 22 Tegelijkertijd werden
20

Bacons dagboek, juli 1608. Geciteerd naar: Spedding, James. The letters and life of Francis
Bacon, including all his occasional works. vol. IV. 1861-1874. p. 65-66.
21
Volgens Descartes’ biograaf Baillet (La vie de M. Des-Cartes. Parijs, 1691. vol. II. p. 434)
dacht Descartes tijdens zijn laatste jaren (hij overleed in 1650) na over een project om een
school voor kunsten en ambachten te stichten, met per ambacht of kunst een wetenschapsman
om vragen te beantwoorden. Elk beroep zou over een eigen atelier beschikken. Rossi.
Philosophy, technology, and the arts in the early modern era. p. 109. Het idee voor een
opleidingsinstituut keert terug bij Condorcet in de 'Quatrième mémoire: sur l'instruction relative
aux professions.' De Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis. Cinq
mémoires sur l'instruction publique. (1791) Présentation, notes, bibliographie et chronologie
par Charles Coutel et Catherine Kintzler. Parijs: Flammarion, 1994.
22
In The advice of W[illiam] P[etty] to Mr. Samuel Hartlib for the advancement of some
particular parts of learning uit 1648 werden de plannen om de Histories of the arts te
beschrijven uiteen gezet. Hartlib was de drijvende kracht achter de onderneming, William Petty,
die vanuit zijn achtergrond een ruime kennis had van veel ambachten, de uitvoerder. Zie over
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er plannen gemaakt voor een ‘Gymnasium Mechanicum’ naar de ideeën van
Bacon. Uit dit gymnasium werd een stroom van praktische nieuwe vindingen
verwacht. In 1648, ten tijde van de tweede Engelse burgeroorlog, werd het project
echter afgeblazen en ook een tweede poging door Boyle en John Evelyn liep op
niets uit. Maar in 1664 zette de Royal Society een commissie op die de history and
description of trades daadwerkelijk ter hand zou nemen. 23 Het was de bedoeling om de
traktaten te schrijven in klare taal zoals ambachtslieden en kooplui die gebruikten.
De zuiver utilitaire en commerciële uitwerking die het project begon te krijgen, zou
Bacon mogelijk weinig aangestaan hebben, want hem ging het vooral om de
wetenschap. Bacon schreef aan het einde van Parasceve: ‘I care little about the
mechanical arts themselves: only about those things which they contribute to the
equipment of philosophy.’
In de jaren die volgden werd veel onderzoek gedaan naar materialen en
bewerkingsprocessen, door gentlemen-scientists, soms in samenwerking met
vakmensen. 24 Veel van dit onderzoek werd in eigen laboratoria uitgevoerd en een
enkele keer in ambachtswerkplaatsen. 25 Het resulteerde in circa tien histories,
waaronder stukken van Petty over de textielververij en het kleermakersvak, die in
de Royal Society werden voorgelezen. 26 Intussen was men doende om materiaal
voor volgende histories te verzamelen. Een belangrijk werk dat in 1664 verscheen,
was John Evelyns Sylva, or a discourse of forest trees, dat handelt over bosbouw,
inlandse houtsoorten, hun eigenschapppen en hun toepassing. Evelyn vermengde
hierin zijn eigen observaties als kweker met citaten uit Plinius Maior en andere
auteurs: literatuurstudie bleef een belangrijke plaats innemen in deze publicaties.
In 1678 publiceerde Joseph Moxon, fellow van de Royal Society, op eigen houtje
zijn eerste bundel met Mechanick exercises, or the doctrine of handy-works. 27 Het grote
de Engelse pogingen om ambacht en industrie te beschrijven: Houghton. ‘The History of
Trades.’ p.354-381.
23
Volgens de opzet zouden deze Histories een overzicht geven van ‘the physical Receipts or
Secrets, the Instruments, Tools, and Engines, the manual Operations or Slights, the Cheats and
ill Practices, the Goodness, Baseness, and different Value of Materials, and whatever else
belongs to the Operations of all Trades.’
24
Zie: Fox, Celina. The arts of industry in the age of enlightenment. Londen: Yale, 2009. p. 1343.
25
Zie: Ochs, Kathleen H. ‘The Royal Society of London’s history of trades programme: an
early episode in applied science.‘ Notes and records of the Royal Society. 39. (1985) p. 133.
26
Voorlezingen waren gebruikelijk in deze genootschappen en boden de gelegenheid om work
in progress met deskundigen te bediscussiëren. Kortere memoranda verschenen in de
Philosophical Transactions.
27
Moxon was zoon van een boekdrukker; hij was vaardig in het drukkersambacht, in metaal- en
houtbewerking en in het maken van globes, kaarten en mathematische instrumenten. Zijn eerste
bundel behandelde het werk van de smid, timmerman, fijntimmerman en draaier. In de tweede
bundel van 1684 beschreef Moxon het drukkersbedrijf. Beide werken werden uitgegeven in de
vorm van periodieke afleveringen. Zie hierover John Kebabians inleiding in: Moxon, Joseph.
Mechanic exercises or The doctrine of handy-works applied to the arts of smithing, joinery,
carpentry, turning, bricklaying &c. 3de editie. Londen: Midwinter & Leigh, 1703. Herdr.
Morristown (N.J.): Astragal, 1989.
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project van de History of trades was toen echter al definitief gestrand. 28 Het was te
omvangrijk en complex voor het beperkte ledenaantal van de Royal Society. De
virtuosi bleken er toch niet veel tijd en moeite in te willen steken, ook al omdat zij
werkplaatsen vies en handwerkslui onbegrijpelijk vonden, en bij hen vaak op onwil
stuitten om beroepsgeheimen met de buitenwereld te delen. 29
De Franse Académie Royale des Sciences en de Description des arts et métiers
Frankrijk verwierf in de achttiende eeuw een leidende positie in de
natuurwetenschap, niet in de laatste plaats dankzij het werk van de Académie
Royale des Sciences. Wetenschap, in al zijn vormen, van natuurlijke historie en
medicijnen tot geografie en astronomie, werd er populair onder een breed publiek.
Dit enthousiasme voor de wetenschap vond zijn weerslag in een toenemend aantal
wetenschappelijke publicaties en in de vorming van kleine en grote verzamelingen
van naturaliën, rariteiten en kunstvoorwerpen. Daarnaast werden er lezingen en
demonstraties van physique amusante 30 gegeven zoals die van Jacques Rohault die
vanaf 1658 tijdens zijn drukbezochte mercredis de Rohault demonstraties van fysische
verschijnselen gaf (bijvoorbeeld over vacuüm of de verstrooiing van licht) en deze
wetenschappelijk verklaarde. 31 De rondreizende demonstrator was in de achttiende
eeuw een bekend fenomeen. Deze divertissements-demonstraties prikkelden de
interesse van de toeschouwers voor techniek en wetenschap. Het kon bovendien
een middel zijn voor ongeletterde ambachtslieden om natuurwetenschappelijke
kennis op te doen, die, zoals in het geval van praktische demonstraties van
bijvoorbeeld heien, direct toepasbaar kon zijn in hun werk. 32 Ook in Engeland
werden dit soort openbare demonstraties gegeven. Een tijdgenoot schreef: ‘The
28

‘…the initiative of one man – Joseph Moxon – accomplished what a whole society of wellmeaning, gentlemen could not,’ aldus Forman in zijn voorwoord bij een herdruk van Moxons
werk. Moxon, Joseph. Mechanick exercises: or, the doctrine of handy-works, applied to the arts
of smithing, joinery, carpentry, turning, bricklaying. Met een inleiding van Benno M. Forman.
New York: Praeger, 1970. Herdr. van 3de editie. Londen: Midwinter & Leigh, 1703. p. xi.
29
De term virtuosi wordt vaak gebruikt om Engelse artsen, natuurfilosofen en andere
wetenschapsmensen uit deze periode aan te duiden.
30
Teylers Museum in Haarlem wijdde in 2007 een tentoonstelling aan deze vorm van
wetenschapspopularisering. Zie: Sliggers, Bert. ‘Proefjes! Magische natuurkunde van toen.’
Teylers Magazijn. nr. 95. (zomer 2007). Zie ook: Musson, A.E. (ed.) Science, technology and
economic growth in the eighteenth century. Londen: Methuen, 1972. p. 61.
31
Rohaults Traité de physique verscheen in 1671 en werd diverse keren herdrukt. In 1743-1764
publiceerde abbé Nollet zijn Leçons de physique expérimentale. 6 dln. Parijs: Guérin. Dit werk
was bedoeld als handleiding voor physiciens zoals hijzelf die openbare lessen gaven. Het
publiceren van de leçons (en later de Art des expériences waarin de bouwinstructies staan voor
de benodigde apparatuur, zie hoofdstuk 4) geeft aan hoe wijdverbreid dergelijke demonstraties
waren.
32
Een schets van openbare natuurkundelessen en het daarbij gebruikte instrumentarium is te
vinden in: G. L’E. Turner. ‘Eighteent-century scientific instruments and their makers.’ in: Roy
Porter (ed.) The Cambridge history of science. Volume 4. Eighteenth-century science.
Cambridge: University Press, 2003.
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diffusion of a general knowledge and of a taste for science, over all classes of men,
in every nation of Europe, or of European origin, seems to be the characteristic
feature of the present age.’ 33
Net als in Londen ontstonden er in Parijs in de zeventiende eeuw verschillende
salons en particuliere zichtbare of onzichtbare academies zoals de Montmor
Academie en Thévenots Academie, die werden bezocht door mannen en vrouwen
met belangstelling voor natuurwetenschap. Deze privé academies vonden rond
1660 een bestendiger vorm in academies die met adellijke of koninklijke
ondersteuning werden opgericht: in 1657 de Accademia del Cimento in Florence,
in 1660 de Royal Society in Londen, in 1666 de Académie Royale des Sciences in
Parijs en wat later in 1700 de Preußische Akademie der Wissenschaften te Berlijn. 34
Van de kant van de wetenschap ontstond steeds meer behoefte aan
professionalisering en goed uitgeruste laboratoria en daarom maakten Thévenot,
Auzout en Petit rond 1664 gedetailleerde plannen voor een ‘Compagnie des
Sciences et des Arts’ en zij wendden zich tot Colbert en Louis XIV. Colbert
ondersteunde het initiatief voor een koninklijke academie waarschijnlijk graag,
omdat hij daarin een versterking zag van het culturele primaat van de Franse
kroon. Het stimuleren van wetenschap, technologie en onderwijs versterkte de
nationale positie ten opzichte van het buitenland.
De Académie Royale des Sciences was een natuurwetenschappelijke academie. 35
Uit de gepubliceerde jaarboeken wordt snel duidelijk waar de zwaartepunten van
het vroege wetenschappelijke bedrijf lagen: fysica, astronomie, geografie, chemie,
anatomie, mineralogie etc. en ook mechanica, waaronder men industrie en
ambachten schaarde. Veel meer dan op de universiteiten en colleges, die in de
eerste plaats opleidingsinstituten waren, lag de nadruk hier op het doen van
onderzoek. Afgezien van een klein aantal politieke benoemingen (honoraires),
werden er alleen mensen met wetenschappelijke kwaliteiten benoemd en hoewel
het wetenschappelijke bedrijf zich in de achttiende eeuw sterk uitbreidde, bleef het
ledental van de Académie beperkt. Handwerkslieden konden geen lid worden. 36
Naarmate de achttiende eeuw vorderde, kon de Académie vanwege haar faam
33

James Keir (1735-1820) in het voorwoord van The first part of a dictionary of chemistry.
Birmingham, 1789. Hahn geeft een schets van de toenemende publieke belangstelling voor de
wetenschap in Frankrijk en de rol die de Académie des Sciences daarin speelde. Hahn, Roger.
The anatomy of a scientific institution: the Paris Academy of Sciences, 1666-1803. Berkeley:
University of California Press, 1971. p. 84-97.
34
Een voorloper van deze natuurwetenschappelijke academies was de Romeinse Accademia dei
Lincei die in 1603 werd opgericht en die op haar beurt weer gezien kan worden als voortzetting
van de Academia Secretorum Naturae te Napels. Naast de ‘grote’ nationale academies, werden
in de achttiende eeuw talrijke locale wetenschappelijke genootschappen gesticht.
35
Andere overheidsacademies in Parijs waren onder meer de Académie de Peinture et de
Sculpture (gesticht in 1648), de Académie d’Architecture (1671) en de Académie Française
(1635).
36
De regels omtrent lidmaatschap zijn beschreven door: Maindron, Ernest. L’Académie des
Sciences. Parijs: Alcan, 1888. p. 19. Roubo was hier dus geen lid, wel was hij Associé
Honoraire van de Société des Arts te Genève, zoals vermeld in zijn Art du layetier uit 1782.
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kiezen uit veel goede kandidaten. Tussen deze en andere academies bestond een
levendig (internationaal) contact, ook al doordat geleerden vaak lid of
correspondent waren van buitenlandse verenigingen. Christiaan Huygens
behoorde tot de eerste leden van de Académie des Sciences, die later ook de
Nederlanders Gerard van Swieten en Herman Boerhaave onder haar leden
rekende. 37
De Académie had als opdracht om kennis van de materiële wereld te
verzamelen door middel van waarneming en experiment, om de gevonden
resultaten te bediscussiëren en om de verkregen kennis verbreiden. Deze
verbreiding van kennis realiseerde de Académie door middel van het publiceren
van drie belangrijke reeksen:
1) Histoire de l’Académie Royale des Sciences. Dit zijn de hierboven vermelde
jaarboeken waarin kortere en langere artikelen binnen de verschillende
vakgebieden die de Académie bestreek, gepubliceerd werden. 38 Elke jaargang
bevatte bovendien een overzicht van belangrijke nieuwe boeken en uitvindingen,
necrologieën over overleden académiciens, en prijsvragen. 39 Deze jaarlijks
uitgeschreven prijsvragen richtten zich over het algemeen op praktische
problemen zoals stadsverlichting, de tijdswaarneming op zee, en in 1783 op de
beroepsziekte bij metaalvergulders.
2) Machines et inventions approuvées par l’Académie Royale des Sciences. 40 De term
‘machine’ duidt in dit verband op een meer of minder gecompliceerd stuk
gereedschap dat een bewerking uitvoert, aangedreven door mens, paard, water of
wind. 41 Van de rol van machines had men zeer hoge verwachtingen. 42 Misschien is
het zelfs niet te vergezocht om een vergelijking te trekken met de machine in het
theater die een middel was om als bij toverslag de meest onontwarbare
verwikkelingen op te lossen. Al in de eerste opdracht in 1675 aan de Académie om
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Bertrand schrijft dat Huygens ‘en fut l’ornement et la gloire jusqu’à la révocation de l’édit de
Nantes.’ Bertrand, Joseph. L'Académie des sciences et les académiciens de 1666 à 1793.
Parijs: Hetzel, 1869. p. 233.
38
De Histoire de l’Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires de mathématique et de
physique. Tirés des registres de cette académie (1699-1790). 92 vol. Parijs, 1702-1797.
39
Deze Histoires en de Transactions van de Royal Society zijn op te vatten als voorlopers van
gespecialiseerde wetenschappelijke vaktijdschriften die in de jaren ’70 van de achttiende eeuw
ontstonden.
40
Gallon, J.-G. (ed.) Machines et inventions approuvées par l’Académie Royale des Sciences. 7
vol. Parijs: Boudet, 1735-1777.
41
In het lemma MACHINE in de Encyclopédie wees D’Alembert erop dat μηχανή ‘uitvinding’
betekent, en dat het bij machines vooral gaat om vindingrijkheid en niet om brute kracht. Een
machine is in praktische zin een middel om kracht efficiënt om te zetten in beweging, waardoor
werk sneller of met minder inspanning uitgevoerd kan worden. De Verlichting ging gepaard
met een mechanisering van het wereldbeeld die allesbehalve onomstreden was. De machine
speelde in dat wereldbeeld een centrale en mythische rol.
42
Jaucourt gaf in het lemma INDUSTRIE (Droit politique & commerce) een lofzang op wat
machines aan vooruitgang, welvaart en politieke macht konden brengen. Encyclopédie. vol. 8.
p. 694.
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de Descriptions te schrijven, worden machines nadrukkelijk genoemd. 43 In het
verleden waren machines zoals de drukpers uitgevonden die grote vooruitgang
teweeg hadden gebracht, of machines die productieprocessen ingrijpend hadden
verbeterd zoals spinmachines en de kousenweefmachine. 44 Juist in de
textielnijverheid, qua omzet de voornaamste tak van industrie, bleek men kwaliteit
en kwantiteit van de productie middels machines te kunnen verhogen. Inzet van
machines moest bovendien bijdragen aan het standaardiseren van afmeting en
kwaliteit van het product. 45 De Fransen dreigden door de Engelsen overvleugeld te
worden en er werden veel machines vanuit Engeland het kanaal over gesmokkeld.
Het verbeteren van machines en andere productiemiddelen had dus een hoge
prioriteit. Machines verhoogden niet alleen snelheid en kwaliteit in de productie,
maar men verwachtte ook dat machines technieken in het handwerk die een hoge
vaardigheid vereisten, zouden kunnen overnemen. Dit wordt verwoord in de
inleiding bij L’Art du charbonnier: ‘…assujettir à des règles sûres un nombre
d'opérations délicates qui dépensden de la justesse du coup d'oeil ou d'un tour de
main, & dont la réussite n'est que trop souvent incertaine.’ 46
De Académie fungeerde als ‘patentbureau’ en beoordeelde nieuw uitgevonden
machines die een ieder ter beoordeling kon voorleggen. 47 Goedkeuring werd
43

Stürmer, Michael. Handwerk und höfische Kultur. Europäische Möbelkunst im 18.
Jahrhundert. München: Beck, 1982. p. 54.
44
De métier à bas werd als paradigma opgevoerd door Diderot. Hij ontwikkelde hier een
methode om een uiterst complex werktuig naar zijn opbouw en naar zijn werking te beschrijven
en af te beelden. Dankzij het grote vernuft van de machine, stelde het weven zelf fort peu de
chose voor. Lemma BAS. Encyclopédie. vol. 2. p. 98-113. Hierbij horen de buitengewoon
gedetailleerde platen FAISEUR DE MÉTIER À BAS en BAS AU MÉTIER in vol. 19.
45
Hafter. ‘Measuring cloth by the elbow and a thumb: resistance to numbers in France of the
1780s.’ in: Levin, Miriam. (ed.) Cultures of control. Londen: Routledge, 2004. p. 69-80.
46
Duhamel du Monceau, Henry-Louis. L’Art du charbonnier. Parijs, 1761. p. ii. Deze inleiding
vormt een introductie op de Descriptions des arts et métiers als geheel. Het was een expliciet
oogmerk van vroege onderzoekers van productietechniek zoals Diderot om de lichamelijke
beweging, die niet dan met jaren oefening leerbaar was, te vervangen door (complexe maar)
onfeilbare werktuigen. Perret schreef over een door père Hulot uitgevonden boormachine dat le
premier venu er foutloos mee kon werken. Perret, Jean-Jacques. L’Art du coutelier expert en
instruments de chirurgie. Dl. II. 1772. p. 246. De meest expliciete uitspraak op dit gebied is
afkomstig van Andrew Ure die er in Philosophy of manufacturing (1835) voor pleitte ‘to
replace intractable workmen by reliable machines.’ Geciteerd naar: Hindle, Brooke. Emulation
and invention. New York: New York University Press, 1981. p. 140. Als voorbeeld van een
machine die complex handwerk overbodig maakt, vermeldde Albrest een marqueterie-machine
die l’ouvrier le moins habile met succes kon bedienen. Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste,
d’après des notes et des instructions fournies par plusieurs des meilleurs fabricans de la
capitale et particulièrement par M. Albert Albrest. Parijs: De Malher, 1828. p.344.
47
De opdracht om patenten te beoordelen stamt uit 1699. ‘L’Académie examinera, si le Roi
l’ordonne, toutes les machines pour lesquelles on sollicitera des privilèges auprès de sa Majesté.
Elle certifiera si elles sont nouvelles et utiles, et les inventeurs de celles qui seront approuvées
seront tenu de lui en laisser un modèle.’ Uit: Aucoc, Léon. L’Institut de France: lois, statuts et
règlements. Imprimerie Nationale, 1889 p. LXXXIX. Geciteerd naar: Brian, Eric, Christiane
Demeulenaere-Douyère. (ed.) Histoires et Mémoires de l’Académie des sciences. Guide de
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beloond met een beperkt monopolie. Veel artisans aarzelden om hun uitvindingen
door de Académie te laten beoordelen omdat zij het niet zagen als een instituut
waarvan zij veel te verwachten hadden. 48 Het presenteren van een nieuwe
uitvinding impliceerde bovendien dat deze daarmee al in een zekere mate van
openbaarheid kwam, zonder dat men zeker was van goedkeuring. Musson merkt
op dat men uitvindingen vaak liever geheim hield dan er patent voor aan te
vragen. 49 De beoefenaren van bepaalde ambachten waren meer onderlegd en
geletterd dan van andere, en voor hen waren contacten met leden van geleerde
genootschappen niet iets ongewoons. Horlogemakers en muziekinstrumentenbouwers waren steeds koortsachtig op zoek naar technische verbeteringen die zij
graag door patenten beschermd zagen. 50 De stroom patenten kwam in zowel
Frankrijk als Engeland pas in het laatste kwart van de achttiende eeuw goed op
gang.
3) De Description des Arts et Métiers, de grote reeks van beschrijvingen van
industrie en nijverheid. 51 De opdracht om de Description samen te stellen was al in
1675 door Colbert gegeven en werd in 1699 schriftelijk vastgelegd. In het begin
van de achttiende eeuw werd veel materiaal verzameld, in het bijzonder door
René-Antoine Ferchault de Réaumur. Een eerste deel, over de boekdrukkunst,
werd in 1704 geschreven door Jaugeon, Des Billettes en Truchet maar werd niet

recherches. Parijs: Tec et Doc Lavoisier, 1996. p. 119. De modellen die bij de aanvraag
ingeleverd dienden te worden, maakten deel uit van de verzameling van de Académie zoals
deze te zien is op Leclercs prent afgebeeld in: Maindron. L’Académie des Sciences. p. 123.
Deze verzameling raakte na de revolutie verspreid. Delen ervan bevinden zich nu in het
Conservatoire National des Arts et Métiers, het Observatoire en de Bibliothèque Nationale.
48
Zie: Hahn. The anatomy of a scientific institution. p. 185.
49
Musson. Science, technology and economic growth in the eighteenth century. p. 50.
50
Zie voor een overzicht van de aangevraagde patenten voor muziekinstrumenten: Cohen,
Albert. Music in the French Royal Academy of Sciences. A study in the evolution of musical
thought. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981. De Académie verleende ook enkele
patenten voor zaagmachines. Zie: Halleux, Robert, et al. Les publications de l’Académie Royale
des Sciences de Paris (1666-1793). Turnhout: Brepols, 2001. p. 416 en 426. Over patenten zie
ook hierboven hoofdstuk 2, noot 34.
51
De reeks werd ook aangeduid met de naam Description et perfection des arts et métiers,
vanwege het oogmerk om ambacht en industrie hiermee op een hoger niveau te brengen. Een
derde benaming voor de reeks was Histoire des arts. Histoire des arts (in het Duits
Kunstgeschichte) werd gezien als logisch onderdeel van natuurlijke historie: Diderot ordende
het lemma ART onder ‘Histoire de la nature, histoire de la nature employée.’ Deze gedachte is
evenens terug te vinden in een (niet in druk verschenen) voorwoord van Réaumur: ‘Nous avons
appelé cette espèce de description ‘histoire des arts,’comme on nomme ‘histoire naturelle’ la
description des productions de la nature.’ Geciteerd naar: Jaoul, Martine, Madeleine Pinault. 'La
collection "Description des Arts et Métiers." Étude des sources inédites de la Houghton Library
Université Harvard.' Ethnologie française. XII. (1982) no. 4. p. 353. Dat zowel de natuur als de
kunst vorm geven aan materie is een idee dat al bij Aristoteles voorkwam. Zie: Whitney,
Elspeth. Paradise restored. The mechanical arts from antiquity through the thirteenth century.
Philadelphia: American Philosophical Society, 1990. p. 36.
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uitgegeven. 52 Hetzelfde gold voor nog circa twintig andere histoires die in de jaren
tot aan 1725 werden geschreven. 53 Réaumur zelf publiceerde in 1722 L’Art de
convertir le fer forgé en acier et l’art d’adoucir le fer fondu. Hoewel dit niet tot de reeks
gerekend wordt, is het te beschouwen als een eerste aanzet tot de eigenlijke
Description-reeks. Het bijeenbrengen van gegevens en het tekenen van afbeeldingen
bleef decennialang gestaag verdergaan, echter zonder tastbare resultaten. Hierin
kwam pas verandering nadat in 1751 het eerste deel verscheen van de Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers van Diderot en D’Alembert, de
eerste moderne encyclopedie die alle kennis over kunsten, ambachten en
wetenschappen bijeenbracht en toegankelijk maakte. Aanvankelijk was zij
geconcipiëerd als een vertaling van Chambers’ Cyclopaedia uit 1727, maar het werd
een nieuw en veel omvangrijker project. De Cyclopaedia was hoofdzakelijk
gecompileerd uit ander werk en niet gebaseerd op veldwerk, zoals Diderot en
D’Alembert dat zouden gaan doen. 54 De Encyclopédie wilde juist het ambacht breed
voor het voetlicht brengen, op een lijn met de beeldende kunst. 55 De Encyclopédie
besteedde daarom veel ruimte en aandacht aan materiële vervaardiging. Wat
ambacht en industrie voortbrachten, was naar Diderots mening niet van minder
nut of waarde dan wetenschap of beeldende kunst. Wel zag hij een duidelijke
noodzaak tot kwaliteitsverbetering. Middelen om dat te bereiken waren volgens
Diderot hulp van de kant van de wetenschap, grootschalige manufacturen waarin
arbeiders elk nog slechts één handeling hoefden uit te voeren, en het verheffen van
de ambachtsman en zijn zelfbeeld: ‘apprenons-leur à mieux penser d'eux-mêmes:
c'est le seul moyen d'en obtenir des productions plus parfaites.’ 56
52

Jaugeon formuleerde het doel van de reeks als volgt: ‘Faire de tous les arts que nous aurions à
décrire une exacte recherche de ce qu’ils peuvent contenir, […] disposer ces matières dans
l’ordre qu’elles font naturellement et qu’elles se pratiquent, […] prendre les procédés de
plusieurs ouvriers des plus habiles,[…] examiner s’ ils portent leur métier aussi loin qu’il peut
alles, […] leur fournir les moyens qui enlèvent les obstacles , et […] donner de tout, c'est-à-dire
tant de leurs actions que de leur instruments, une représentation qui les mette à la portée de se
faire comprendre à toutes sortes d’esprits.’ Geciteerd naar: Proust, Jacques. Diderot et
l’encyclopédie. Genève: Slatkine, 1982. p. 184.
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Cole, A.H., G.B. Watts. The handicrafts of France as recorded in the ‘Descriptions des Arts
et Métiers 1761-1788.’ Boston, 1952. p. 7-8.
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In het Prospectus schreef Diderot dat Chambers vrijwel geen werkplaats van binnen had
gezien, ‘il n’a guère vu d’artistes.’ p. xxxv.
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Diderot. Lemma ART. Encyclopédie. vol. 1. p. 714.
56
Lemma ART. Encyclopédie. vol. I. p. 717. Het citaat impliceert nauwelijks een gevoelde
fraternité zoals Diderot op grond van zijn waardering voor wat ambachten voortbrengen, door
sommigen is toegedicht. Het bevestigt daarentegen Enzensbergers stelling dat werklieden zich
dienden te ontwikkelen om de bovenlaag van de maatschappij meer profijt op te leveren, ‘in
exploiting not only their muscle power and skill in handiwork but their brains as well.’
Enzensberger, Hans Magnus. ‘In praise of illiteracy.’ Grand Street. vol. 5. no. 4 (zomer 1986)
p. 91. Ook Koepp wijst op Diderot’s pejorative and cynical views. Koepp, Cynthia J. ‘The
alphabetical order: work in Diderot’s Encyclopédie.’ in: Kaplan, Steven L., Cynthia J. Koepp.
(ed.) Work in France. Representations, meaning, organization, and practice. Ithaca: Cornell
University Press, 1986. p. 239-241. Het kost weinig moeite om uit de mond van de achttiendeeeuwse bovenlaag de meest schilderachtige kwalificaties van ambachtslieden te verzamelen.
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Er is het nodige geschreven over de verhouding tussen de Encyclopédie en de
Description waarbij plagiaatkwesties veelal centraal hebben gestaan. Réaumur wist
zich in elk geval bestolen van veel bijeengebracht materiaal, met name
tekeningen. 57 Er zijn zonder enige twijfel (over en weer) teksten en afbeeldingen
ontleend, waarbij echter niet vergeten mag worden dat er auteurs waren die aan
beide projecten het hunne bijdroegen. Er zijn belangrijke verschillen tussen deze
twee publicaties. De Encyclopédie bestreek een breder terrein en richtte zich tot
iedereen die zijn kennis, savoir, over kunst, techniek en wetenschap wilde
verbreden, terwijl de Description zich richtte op savoir faire ten behoeve van
vakmensen en zich beperkte tot ambacht en industrie. Zoals Diderot in het
Prospectus schreef, was hij zich er van bewust dat de teksten in zijn Encyclopédie voor
de vakspecialist onvoldoende zouden zijn.
Hoe men de verhoudingen tussen beide publicaties ook beziet, er valt
nauwelijks aan te twijfelen dat het publiceren van de Encyclopédie een sterke prikkel
was voor de Académie om het in 1675 opgedragen project eindelijk weer op te
pakken, 58 daarmee feitelijk gehoor gevend aan Diderots oproep ‘Qu'il sorte du sein
des Académies quelqu'homme qui descende dans les atteliers, qui y recueille les
phénomenes des Arts, & qui nous les expose dans un ouvrage qui détermine les
artistes à lire, les Philosophes à penser utilement.’ 59
Toen Réaumur in 1757 overleed, werd zijn rol overgenomen door Henri-Louis
Duhamel du Monceau (1700-1782). Met zijn uitgesproken zin voor doelmatigheid
was hij zonder twijfel het toonbeeld van de praktische onderzoeker uit de
Verlichtingsperiode. 60 Duhamels voornaamste belangstelling gold botanie en de
groei van planten. Hij publiceerde veel over bomen, bosbouw en landbouwmethoden. Het leeuwendeel van het plantkundig onderzoek deed hij samen met
zijn broer Alexandre die op het landgoed Denainvilliers ten zuiden van Parijs
woonde. Henri-Louis trouwde niet en stelde zijn leven en vermogen in dienst van
de wetenschap. Hij hield zich liever met toegepaste dan zuivere wetenschap bezig.
Condorcet schreef over hem ‘il ne veut plus être savant dès que la science n'est
plus utile’. 61 In 1728 werd hij adjoint-chimiste en in 1738 volwaardig lid van de
57

Réaumur, in een brief van 23 februari 1756 aan Samuel Forney. Zie: De Dinechin, Bruno.
Duhamel dun Monceau. CME, 1999. p. 333.
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In 1758 werd de Description des arts et métiers aangekondigd en de intekening erop
opengesteld. Pinault-Sørensen, Madeleine. ‘La Description des arts et métiers et le role de
Duhamel du Monceau.’ Duhamel du Monceau: 1700-2000. Un européen du siècle des lumières.
Actes du Colloque du 12 mai 2000. Académie d’Orléans. Agriculture, sciences, belles-lettres et
arts. p.140.
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Lemma ART. Encyclopédie. vol. I. p. 717.
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Zijn enthousiasme voor het zoeken naar praktische oplossingen werd niet gedeeld door
sommige andere académiciens die zich liever bezighielden met zuivere wetenschap. Zie: De
Dinechin. Duhamel du Monceau. p. 345. Zie tevens: Gillispie, Charles Coulston. ‘The natural
history of industry.’ in: Musson. Science, technology and economic growth in the eighteenth
century. p. 128.
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‘Éloge de M. Duhamel’ HARS. (1782) p. 131-154. Over Duhamel du Monceau’s leven en
werk verscheen van Bruno de Dinechin: Duhamel du Monceau. CME, 1999.
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Académie des Sciences. In 1739 werd hij benoemd tot inspecteur generaal van de
marine. Duhamel du Monceau deed vanuit beide functies veel toegepast
onderzoek wat resulteerde in de publicatie van boeken over de bouw en tuigage

Afb.33 Naar François-Hubert Drouais (1727-1775). Portret van Henri-Louis Duhamel du
Monceau, werkend aan tekeningen voor zijn Éléments d’architecture navale. Parijs, Musée de la Marine.

van schepen. 62 Gedurende het vooronderzoek dat hij deed ten behoeve van L’Art
de la corderie perfectionnée werd hij bij zijn bezoeken aan verschillende touwslagerijen
geconfronteerd met volstrekt tegenstrijdige werkprocedés die van generatie op
generatie gedachteloos werden doorgegeven. Hij besloot om zelf van de grond af
onderzoek te doen naar materialen en technieken. Het werd een onderzoek dat
tien jaar duurde en het resultaat was ‘no mere manual of handicrafts. It is a book
of experimental technology.’ 63 Zijn onderzoek omvatte het gehele proces van de
touwslagerij, van hennepteelt tot eindprodukt en resulteerde in scheepstuigage die
een kwart sterker en een achtste lichter was. Het illustreerde volmaakt waartoe
description et perfection zouden kunnen leiden wanneer het door een heldere geest ter
hand werd genomen.
Dubourg Glatigny en Vérin schrijven dat de term art in deze context opgevat
moet worden als ‘l’ensemble des procédés ou des prescriptions qui couvrent et
résolvent tous les cas possibles dans un domaine donné.’ 64 Van allerlei soorten
62

Traité des manoeuvres pour les vaisseaux, ou l'art de la cordonnerie perfectionnée (1747) en
Éléments d’architecture navale (1752).
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Gillispie, Charles Coulston. Science and polity in France at the end of the old regime.
Princeton: Princeton University Press, 1980. p. 343.
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Het citaat is van Robert Klein. ‘Deux modes de la connaissance. II. La pensée figurée à la
Renaissance.’ Diogène. 32. (1960) p. 124. Geciteerd naar: Vérin, Hélène. ‘Rédiger et réduire en
art: un projet de rationalisation des pratques.’ in: Dubourg Glatigny, Pascal, Hélène Vérin (ed.)
Réduire en art. La technologie de Renaissance aux Lumières. s.l.: Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, 2008. p. 22.
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kunsten is een réduction en art te maken, die in alle gevallen eenzelfde systeem bezit.
Réduire wil zeggen verzamelen, ordenen, samenvatten en middels geschriften
verbreiden.Vooraf wordt het doel bepaald en termen gedefinierd. De réduction (of
ook wel rédaction) brengt een logisch systeem aan in fragmentarische, verspreide
observaties zodat het mogelijk wordt om oplossingen voor problemen te vinden.
Hieruit volgt dat de aldus bewerkte kennis onderwezen kan worden. 65
Wat de Académie voor ogen stond toen men het project weer opnam, was dat
de Description des arts op basis van rationele theorie, en dus ontdaan van nutteloze
praktijken die voortkomen uit een gebrek aan kennis, het beste middel was om
vooruitgang van ambacht en industrie te stimuleren. Dit zou tot materiële
vooruitgang moeten leiden. De traditionele wijze van overdracht van vakkennis
leidde niet of nauwelijks tot enige vooruitgang. 66 De Description wilde dus vakkennis
vastleggen en bruggen slaan tussen de ambachten. De verwachting bestond dat de
wetenschap de nodige verbeteringen in het ambacht aan zou weten te brengen, en
omgekeerd, dat de wetenschap zou profiteren van kennis uit het ambacht.
Bovendien zou de nieuw verworven kennis kunnen leiden tot het exploiteren van
tot dan toe ongebruikte mogelijkheden. 67 Het zijn ideeën die eerder uit Bacons pen
vloeiden. De Description was in de eerste plaats bestemd voor vaklieden, les artistes
du premier ordre, en de Académie hoopte aanvullingen en verbeteringen uit hun
midden te krijgen. 68 Zij werden daarom expliciet uitgenodigd om mee te schrijven
en de Académie zegde toe hun bijdragen of complete werken onder vermelding
van naam te zullen publiceren. Roubo, Dom Bedos de Celles (orgelbouwer), père
Hulot (draaier-instrumentmaker), Perret (messensmid), Le Vieil (glas-in-lood
kunstenaar), Paulet (wever), St.-Aubin (tekenaar-graveur) en Chapman
(scheepsbouwer) waren de enige vakmensen die een Description schreven, alle
andere waren van de hand van de academici zelf. 69
Ondanks de nadruk op de strikt professionele benadering, verloor de Académie
niet uit het oog dat velen de beschrijvingen enkel uit interesse zouden willen lezen,
65

Vérin laat zien dat het begrip reductio een gekende methode was om kennis te ordenen met
een voorgeschiedenis die bij Cicero begint. Vroege uitwerkingen ervan hadden betrekking op
rechtsgeleerdheid, oorlogvoering en landbouw. Vérin. ‘Rédiger et réduire en art: un projet de
rationalisation des pratiques.’ p. 20 sq.
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Vergelijk Whitney. Paradise restored. p. 75-128.
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Duhamel du Monceau. L’Art du charbonnier. ‘Avertissement.’ p. I.
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(1761) p. 151.
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Onder de academici die een Description schreven bevond zich de duc de Chaulnes, de
beschermer van Roubo.
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net als de Encyclopédie. 70 Beide publicaties waren zonder twijfel Dokumente eines neuen,
optimistischen Weltgefühls zoals Stürmer het uitdrukt. 71 Een zelden expliciet vermeld
oogmerk van de publicatie was het openbreken van het (kennis-)monopolie van de
gilden. 72 De kwestie deed zich al voor bij de publicatie van De re metallica. De
Descriptions waren van groot nut voor ‘those who managed tradespeople; they
would now be able to acquire knowledge of all the 'tricks' of the trade, of which
they would no longer be dupes.’ 73 Evenzo publiceerde Bullet zijn Architecture
pratique, een werk over prijsberekening in het bouwbedrijf, met het expliciete
oogmerk dat opdrachtgevers in de bouw niet teveel betaalden aan aannemers. 74 De
‘subtle and comprehensive expropriation’ van ambachtelijke kennis – en dus
macht – van werkers naar geletterde kring werd zo goed als zeker bewust
nagestreefd. 75
In de ogen van sommigen zou het openbaar maken van zoveel vakkennis het
nadeel hebben dat ‘concurrenten,’ c.q. de Engelsen, hun voordeel zouden doen
met ‘onze’ expertise; Réaumur antwoordde daarop dat wie kunst en wetenschap
wilden vervolmaken, zichzelf dienden te beschouwen als wereldburgers die boven
70

‘…l’amusement que l’histoire des Arts est en état de procurer!’ HARS. (1761) p. 149.
Stürmer, Michael. Herbst des alten Handwerks. München: DTV, 1979. p. 271.
72
De Académie stond hierin bepaald niet alleen. De rond 1664 opgerichte Compagnie des
Sciences et Arts van Thévenot en anderen had onder meer het als volgt omschreven doel: ‘On
taschera aussi d’apprendre toutes les tromperies des Artisans et des Marchands et leurs
Sophistiqueries avec les Moyens pour les découvrir, que l’on publiéra pour emecher le public
d’y ester trompé, et pour obliger les ouvriers à travailler plus fidelement.’ De meesten uit
Thévenots groep gingen niet veel later deel uitmaken van de nieuwe Académie Royale des
Sciences. Geciteerd naar: Bertucci, Paola. Courcelle, Olivier. ’Artisanal knowledge, expertise,
and patronage in early eighteenth-century Paris: the Société des Arts (1728-1736)’ Eighteenthcentury studies. vol. 48. no. 2. (winter 2015) p. 159-179. Er bestond al heel lang veel weerstand
tegen het privilège exclusif dat gilden bezaten. Men beschouwde het als een obstakel voor de
vooruitgang. Het lijkt aannemelijk dat er binnen een door privileges beschermd ambacht weinig
prikkels bestonden om het technisch peil omhoog te tillen. De Encyclopédie bij monde van
Diderot zelf bekritiseerde de geslotenheid der gilden en de bevoordeling van zoons van
gildemeesters. Lemma CHEF-D’OEUVRE. Encyclopédie. vol. 3. p. 273. Zie ook het lemma ARTS
ET MÉTIERS in: Savary des Bruslons, J. Dictionnaire universel du commerce, d’histoire naturelle
et des arts et métiers. Nouvelle édition. Parijs: Estienne, 1748. De meeste technische schrijvers
waren zich ervan bewust dat zij inbreuk maakten op kennismonopolies. Sommigen, zoals
Plumier, schreven dat het zeker niet hun bedoeling was om ambachtslieden te benadelen,
anderen zagen juist voordelen in een bredere toegankelijkheid van technische kennis.
73
Sheridan, Geraldine. 'Recording technology in France.' p. 344.
74
Bullet, Pierre. L’Architecture pratique, qui comprend le détail du toisé, & du devis des
ouvrages de massonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie, ardoise,
tuille, pavé de grais & impression. Parijs: Michallet, 1691. ‘Avant-propos.’ Ook Salmon
schreef dat zijn boek bedoeld was om het publiek tegen oneerlijke praktijken van aannemers te
beschermen. Salmon. The builder’s guide, and gentleman’s and trader’s assistant; or a
universal magazine of tables. Londen: Hodges, 1736.
75
Koepp. ‘The alphabetical order: work in Diderot’s Encyclopédie.’ p. 257. Zie ook Misa,
Thomas. Leonardo to the internet. Second edition. Baltimore: John Hopkins University Press,
2011. p. xiv.
71
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de quérelle des nations staan. 76 Aan gene zijde van het Kanaal dachten
wetenschappers er net zo over. In het voorwoord bij de eerste Philosophical
Transactions uit 1660 worden de doelstellingen van de Royal Society duidelijk:
kennis publiceren, delen en samen vooruitgang nastreven, ter ere van God,
Engeland ‘and the universal good of mankind.’ Het gedeelde doel en de
verbondenheid tussen de volkeren in hun gemeenschappelijk streven naar
vooruitgang werd sterk gevoeld, al zullen de ideeën hierover binnen het ambacht
minder verlicht geweest zijn. Samenwerking was een hoeksteen in het nieuwe
wetenschapsgebouw, zoals in elk geval in het openbaar beleden werd. 77 Het
publiceren van bedrijfsgeheimen stopte echter aan de poort van de
staatsmanufacturen zoals de weverijen van de Gobelins en porseleinfabriek te
Vincennes.
Opzet, vorm en totstandkoming van de Description des arts et métiers
In 1761 verschenen de eerste delen van de Description: L'Art du charbonnier van
Duhamel du Monceau en L’Art de l’épinglier van Réaumur, Perronet en Duhamel
du Monceau; 78 In de jaren tot en met 1788 werden monografieën gepubliceerd
over onderwerpen die uiteen liepen van mijn- en scheepsbouw tot hoeden- en
pijpenfabricage. 79 Roubo’s L’Art du menuisier verscheen tussen 1769 en 1775;
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‘…il s'est trouvé des gens qui n'ont pas approuvé que les découvertes qui sont l'objet de ces
Mémoires eussent rendues publiques, ils auraient voulu qu'elles eussent été conservées au
Royaume; que nous eussions imité les exemples de mystère, peu louable à mon sens, que nous
donnent quelqu'uns de nos Voisins. Nous nous devons premièrement à notre Patrie; mais nous
nous devons aussi au reste du monde; ceux qui travaillent pour perfectionner les Sciences et les
Arts doivent même se regarder comme les Citoyens du monde entier.’ De Réaumur, RenéAntoine Ferchault. L’Art de convertir le fer forgé. 1722.
77
Rossi. Philosophy, technology, and the arts. p. 97. Ook kooplieden waren niet beducht voor
het delen van kennis, te oordelen naar wat Savary des Brulons schreef in de inleiding van zijn
handelsencyclopedie: ‘On n'envie pas néanmoins aux Étrangers l'utilité qu'ils pourront tirer de
la lecture de cet ouvrage; et les matières sont traitées de manière qu'il peut servir à toutes les
Nations de l'Europe, à perfectionner le Commerce mutuel qu'elles ont ensemble, aussi bien qu'à
le porter aux extrémités de la Terre par des voyages de long cours.’ Dictionnaire universel du
commerce, d’histoire naturelle et des arts et métiers. Parijs: Estienne, 1748. ‘Préface.’
78
De eerste delen die verschenen waren in 1762van De Courtivron: L’Art des forges et
fourneaux à fer; van Duhamel du Monceau: L’Art du cartier, L’Art du cirier en De la forge des
éclumes; van Fougeroux de Bondaroy: L’Art de tirer des carrières la pierre d’ardoises, de la
fendre et de la tailler, en L’Art de travailler les cuirs dorés ou argentés, en van De Lalande:
L’Art de faire le maroquin ; L’Art de faire le papier ; L’Art de faire le parchemin; L’Art du
cartonnier ; L’Art de l’hongroyeur. Tussen 1762 en 1775 werd het leeuwendeel van de reeks
gepubliceerd.
79
Een volledig overzicht wordt gegeven in: Cole, A.H., G.B. Watts. The handicrafts of France
as recorded in the "Descriptions des Arts et Métiers 1761-1788" Boston, 1952 (Kress library
of business and economics; no. 8). Gillispie schetst een helder beeld van de voortgang van het
Description-project onder Duhamel du Monceau’s leiding, en van enige van de belangrijkste
werken daarin. Gillispie, Charles Coulston. Science and polity in France at the end of the old
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andere delen uit de reeks die vanuit het oogpunt van de fijne houtbewerking
interessant zijn, zijn L’Art du facteur d’orgues van Dom Bedos de Celles (1766-1778),
L’Art de faire différentes sortes de colle (1771) van Duhamel du Monceau en L’Art du
tourneur mécanicien (1775) van père Hulot waarvan alleen het eerste deel verscheen.
De reeks omvatte tenslotte 74 werken die tezamen meer dan 13.500 pagina’s
besloegen en 1800 platen bevatten. 80 De bedoeling was om door middel van elkaar
onderling aanvullende, gespecialiseerde monografieën uiteindelijk alle takken van
nijverheid en industrie te beschrijven. 81 Hoezeer deze werken ook qua omvang
verschilden – van 11 pagina’s tot ruim 1600 (Morands opgemeld werk over
steenkoolwinning) – hun opzet was steeds in hoofdlijnen gelijk. Zij behandelden
de herkomst en kwaliteiten van de grondstoffen, de werkplaats en het gereedschap,
de verschillende stappen in de vervaardigingsprocedés en de eindproducten, opdat
de lezer het gehele vervaardigingsproces leerde kennen. 82 Elk werk werd afgesloten
met een verklarende woordenlijst.
De auteurs beschreven best practice, wat natuurlijk niet hetzelfde is als de
gangbare praktijk zoals wij die gewoonlijk in de Encyclopédie vinden. Omwille van
de vooruitgang werden de nodige verbeteringen van bestaande procedures
voorgesteld. 83 Dit werd nodig geacht omdat de kwaliteit van veel producten laag of
althans erg onevenwichtig was. Van echte innovatie en industriële ontwikkeling
was nauwelijks sprake. ‘Verbeteringen’ zijn grotendeels verbeteringen in de
kwaliteit van het product – zowel in technisch als in artistiek opzicht – en niet
zozeer gericht op efficiënter produceren, vooral waar het luxe industrieën zoals
zijdeweverij of ébénisterie betrof. Terwijl in Engeland het streven meer en meer
regime. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1980. p. 337-357. Naar verwachting zal in
2017 Madeleine Pinault-Sørensens uitgebreide studie naar de Description verschijnen.
80
Het streven om alle ambachten en industrieën te beschrijven werd niet gerealiseerd; de baron
de Breteuil schreef in 1786 in een brief namens de Kroon dat er nog 100 ambachten en
industrieën te beschrijven waren, wilde men komen tot het aantal dat de Encyclopédie
beschreven had. Geciteerd naar: Eriksen, Svend. ‘En haandvaerkets bog fra det 18.
aarhundrede: Descriptions des arts et métiers 1760-1788.’ in: Fund og forskning. Bd. 5-6.
(1958-1959). Het op 15 vendémiaire an VII verschenen Programme pour la continuation de la
Description des arts, gepubliceerd door het Institut National, geeft een opsomming van de 307
nog ontbrekende ambachten. De reeks is echter nooit voortgezet. Zie hieronder noot 96.
81
De verschillende auteurs verwezen naar elkaars werk: Roubo en Perret naar het traktaat over
draaiwerk van père Hulot, Dom Bedos de Celles naar het traktaat over menuiserie van Roubo
etc.
82
Johann Heinrich Gottlob von Justi was van mening dat de beschrijvingen zo goed moesten
zijn dat zij de aandachtige lezer in staat zouden stellen ‘diese Kunst selbst auszuüben, wenn er
auch vorher nicht die geringste Kenntnis davon gehabt hat.’ Schauplatz der Künste und
Handwerke. dl. 1. 1762. p. 9. Geciteerd naar: Aagard, Herbert. ‘Zur Qualität und Aussagekraft
von bildlichen Darstellungen in französischen und deutschen technologische Quellen des 18.
und 19. Jahrhunderts.’ Technikgeschichte. Bd. 49. no. 4. (1982) p. 292.
83
De implicaties van wetenschappelijke theorieën vonden geen (waarneembare) weerslag in de
praktijk. Zie Gillispie. Science and polity in France. p. 337; ook Friedel is van mening dat de
wetenschap pas in een veel later stadium concrete bijdragen leverde aan het oplossen van
technische vraagstukken. Friedel, Robert. A culture of improvement. Technology and the
Western millennium. Cambridge MA: MIT, 2007, p. 155.
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gericht was op de industriële productie van goedkoop massagoed, koos Frankrijk
voor kwaliteit en de Description-reeks is op te vatten als een middel in dat streven.
Het strookte daarbij met een wereldbeeld dat statisch van karakter was en waarin
de afzetmarkt derhalve nauwelijks in omvang kon groeien of krimpen, maar waarin
verbetering van de kwaliteit van producten wel mogelijk moest zijn. 84 Dat de reeks
ook wel Description et perfection des arts et métiers heette, geeft het streven aan naar
vervolmaking of volmaaktheid. Huygens had met zijn slingeruurwerk, dat nog
slechts seconden per etmaal afweek, laten zien dat het volmaakte product binnen
handbereik moest liggen. Perfection was een bereikbaar geacht eindpunt, zoals dat
logischerwijze past in een statisch wereldbeeld. Friedel wijst erop dat in Engeland
daarentegen halverwege de achttiende eeuw ‘such an ideal was largely abandoned –
technological improvement was an open-ended, never-ceasing process.’ 85
Het was gebruikelijk om in deze handboeken aandacht te besteden aan de
histoire, in de zin van ontwikkelingsgeschiedenis, van het vakgebied, als aetiologie
of verklaring van het ontstaan en de ontwikkeling ervan. Men beginne daartoe bij
een hypothetische, niet noodzakelijkerwijze historisch correcte begintoestand en
legge van daaruit stap voor stap de natuurlijke technische ontwikkeling uit. 86 Door
deze redenering door te trekken, zou het mogelijk moeten zijn om als volgende
stap verbetering te vinden. 87 Histoire is dus een middel om de huidige toestand te
verklaren en een middel tot perfection. Bij Roubo is dat terug te vinden in het
behandelen van technieken, meubelen en koetsen die vroeger in gebruik waren.
Deze vergeleek hij met wat er in zijn tijd vervaardigd werd ‘pour faire connoître les
progrès des Menuisiers.’ 88
Van de Description des arts et métiers werden niet minder dan 21 delen geschreven
door Duhamel du Monceau, die daarbij veel van het al bestaande materiaal van
andere académiciens verwerkte. Teksten van Réaumur die naar zijn mening
inhoudelijk tezeer verouderd waren, begon hij opnieuw. 89 Dit gold niet voor L’Art
de l’épinglier dat verscheen onder de naam van Réaumur, avec additions de M. Duhamel
84

Gille, Bertrand (ed.) Histoire des techniques: technique et civilisations, technique et sciences.
Parijs: Gallimard, 1978. p. 678.
85
Friedel. A culture of improvement: technology and the Western millennium. p. 237.
86
Het bekende, fictieve beeld van Vitruvius’ uit boomstammen geconstrueerde oerhut, werd
opnieuw gebruikt door François Blondel als beginpunt van de bouwkunst. Later gingen comfort
en representatie meespelen in de ontwikkeling van het bouwen. Blondel, François. Cours
d’architecture. 5 vol. Parijs, 1675-1683.
87
Diderot in het lemma ART in de Encyclopédie. vol. 1. p. 714-715. Hij baseerde zich op
Francis Bacon die het als opdracht van natuurlijke historie beschouwde om niet alleen
mineralen, planten en dieren te beschrijven en ordenen, maar zelfs machines en ambachtelijke
producten. Zie Yeo, Richard. ‘Classifying the sciences.’ in: Porter, Roy (ed.) Cambridge history
of science. Volume 4. Eighteenth-century science. Cambridge: Cambridge University Press,
2003. p. 254.
88
AdM. p. 453.
89
Pinault-Sørensen vermeldt dat Duhamel du Monceau in de aanloop naar de publicatie van de
reeks, enige arts schrapte, waaronder doreur, chaudronnier en tabletier ébéniste, welke
geschreven zou worden door Jean Hellot en Antoine de Parcieux. Pinault-Sørensen. ‘La
Description des arts et métiers et le rôle de Duhamel du Monceau.’ p. 141, 138.
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de Monceau. Het materiaal van Réaumur, ‘which his scientific executors worked up
as best they could,’ is mogelijk onder tijdsdruk bewerkt. 90

Afb. 34, 35 De Réaumur, René-Antoine Ferchault, Henri-Louis Duhamel du Monceau, JeanRodolphe Perronet. L’Art de l’épinglier. Linksboven onder meer het op maat knippen en slijpen van
de naalden, rechts het gieten van dunne tinplaten voor het vertinnen, en een nevenactiviteit van de
speldenmaker: het vlechten van messingdraad in kastdeuren.

De Épinglier is om verschillende redenen een interessant werk. Het biedt enig
inzicht in de wijze waarop de Description-delen tot stand kwamen. De
opeenvolgende stadia van het speldenmaken worden gedetailleerd uitgelegd,
telkens eerst door Réaumur (tekst uit ca. 1720), dan door Duhamel (die er rond
1760 het zijne aan toevoegde) en tenslotte door Perronet. 91 Van elk afzonderlijk
tekstgedeelte wordt vermeld wie de auteur is, zodat als het ware een historische
90

Het verscheen nog juist voordat de eerste Encyclopédie-delen met platen verschenen. Zie:
Gillispie. Science and polity in France. p. 347. De Éloge de M. de Réaumur vermeldde dat men
in zijn nagelaten papieren ‘la plus grande partie de l’histoire des arts presqu’en état d’être
publiée’ aantrof. HARS. (1757) p. 201-216.
91
Jean-Rodolphe Perronet was Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en leverde ook
bijdragen aan de Encyclopédie. Een vierde co-auteur van L’Art de l’épinglier was De
Chalouzière, juge de police in Aigle, waar veel speldenmakerijen gevestigd waren. In L’Art de
l’épinglier is tussen de techniekbeschrijvingen door interessante informatie te vinden over
zaken als thuiswerk, vrouwen- en kinderarbeid, bedrijfsdiefstal en beroepsziekten. L’Art de
l’épinglier is tenslotte voor ons interessant omdat het vlechten van messinggaas in
bibliotheekdeuren erin wordt beschreven en afgebeeld (afb. 35).
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dialoog ontstaat. Perronet is degene die veel productiecijfers, prijzen van materiaal
en gereedschappen en lonen vermeldde. Elke werkman of -vrouw was
gespecialiseerd in slechts één bewerking en er werd exact bijgehouden hoeveel
men per uur produceerde. 92 De productiecijfers blijken rond 1760 aanzienlijk te
zijn toegenomen. De zeven platen die de tekst illustreren, zijn van verschillende
tekenaars en graveurs; de vroegste dateren van 1702, latere zijn uit 1718 en 1761. 93
Op de recentere platen blijkt een deel van de machines gemoderniseerd te zijn.
Een en ander laat zien dat het niet ongebruikelijk was om tientallen jaren oude
gegevens te verwerken, wat bevestigt dat men een betrekkelijk statisch beeld van
nijverheid en industrie had. 94 Spelden maken was nog steeds spelden maken, ook al
werden er in die periode verbeteringen in aangebracht. Dat er gewoonlijk bij de
productie van een boek jaren verstreken voordat de teksten waren gezet, de
tekeningen in gegraveerde platen waren omgezet en alles door drukkerijen tot
cahier was verwerkt, werd niet als probleem gezien. 95 Toen in 1796 serieuze
plannen werden gemaakt om de, immers onvoltooid gebleven, Description des arts et
métiers weer op te pakken, wilde men de bestaande delen handhaven en
completeren, ook al waren sommige inmiddels vele decennia oud. 96 Francoeur
92

In zijn The wealth of nations gebruikte Adam Smith de speldenmakerij als voorbeeld van de
noodzaak tot arbeidsverdeling: één man zou per dag maar een handvol spelden kunnen maken,
maar dankzij verdeling van taken en investering in werktuigen, kom je gemiddeld per arbeider
per dag op 5000 spelden. Smith, Adam. Enquiry into the causes of the wealth of Nations.
Londen: Strahan & Cadell, 1776. Hoofdstuk 1. ‘Of the division of labour.’
93
De platen over het speldenmaken in de Encyclopédie zijn ontleend aan L’Art de l’épinglier
maar geringer in aantal en zij geven een minder gedetailleerd totaalbeeld. Encyclopédie. vol.
21. 1762. p. 5:1-5:8.
94
Gille schrijft naar aanleiding van het uitgeven van de Encyclopédie méthodique (de tweede,
bewerkte editie van Diderots Encyclopédie): ‘Il est particulièrement remarquable de constater
combien, à la fin du siècle on a encore si peu de conscience du progrès technique considérable
qui va se produire.’ Gille, Bertrand. ‘l’Encyclopédie, dictionnaire technique.’ Revue d’histoire
des sciences et de leurs application. vol. 5. no. 1. (1952) p. 26-53.
95
Ferguson schrijft dat uit Encyclopédie en Description weinig technische vernieuwing
voortkwam: ‘The whole French enterprise was considerably removed from the cutting edge of
technological innovation.’ Ferguson, Eugene S. ‘The mind’s eye: non-verbal thought in
technology.’ Science. vol. 197. (1977) p. 830. Over de Encyclopédie schrijft Pinault dat deze
door de bank genomen het technisch peil van rond 1700 vertegenwoordigt. Pinault, Madeleine.
L’Encyclopédie. Parijs: PUF, 1993. p. 45.
96
Het ‘Règlement de l’institut national des sciences et des arts,’ vastgesteld door le Conseil des
Cinq-Cents op 25 ventôse An IV (15 maart 1796), bepaalde dat de Description voortgezet zou
worden; par. 25 van dit Règlement luidde: ‘l’Institut national continuera la description des arts
commencée par l’Académie des sciences.’ Het Règlement is als bijlage opgenomen in Brian,
Éric, Christiane Demeulenaere-Douyère. (ed.) Histoires et Mémoires de l’Académie des
sciences. Guide de recherches. Parijs: Tec et Doc Lavoisier, 1996. p. 419. Enige jaren later
publiceerde het Institut National haar Programme pour la continuation de la Description des
arts. 15 vendémiaire an VII. Dit programma voorzag in het beschrijven van 307 bedrijfstypen.
Van Hulot’s L’Art du tourneur-mécanicien zou het ontbrekende deel 2 geschreven worden. Het
lovende leesverslag van deel I in de HARS van 1776 eindigde met de wens dat hij promptement
het vervolg zou publiceren. p. 48. Pinault-Sørensen vermeldt dat ook in 1786 een voorlezing
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schreef echter in 1822 in het voorwoord van de Dictionnaire technologique dat deze
boeken door de technische vooruitgang waren ingehaald. Over de Description-delen
schreef hij ‘elles sont bonnes pour servir de matériaux à l’histoire de l’industrie.’ 97
Materiaal verzamelen: het taalprobleem

Je me suis rendu habitant des ateliers; je me suis fait ouvrier. 98

De informatie die in een Description bijeen werd gebracht, was voor een deel
gebaseerd op bestaande publicaties maar vooral op veldwerk: de schrijvers en
tekenaars bezochten, vaak onder leiding van een directeur of meesterambachtsman, werkplaatsen waar men de arbeiders interviewde en de
gereedschappen en bewerkingen uittekende. 99 Onderzoekers als Agricola en
Félibien waren hun hierin voorgegaan. Op de hierboven afgebeelde plaat 457 (afb.
32) uit De re metallica staan Agricola en zijn tekenaar linksboven afgebeeld tijdens
hun veldonderzoek. Afgezien van fysiek ongemak leverden interviews met
werklieden de nodige uit onbegrip en onwil geboren frustraties op. 100 Vaak
begrepen zij niet goed wat de onderzoekers wilden weten. 101 Onder Franse
ambachtslieden was geletterdheid en daarmee taalvaardigheid niet wijdverbreid,
was gehouden over completering van de reeks. ‘La Description des arts et métiers et le rôle de
Duhamel du Monceau.’ p. 143.
97
Francoeur, Louis-Benjamin, et al. Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire
universel des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale; par une société de
savans et d'artistes. Parijs: Thomine & Fortic, 1822-1835. p. viii. In Duitsland werden de
Franse publicaties ook daarna nog gebruikt ‘als wesentliche Grundlage für die technologische
Darstellung von Gewerben.’ Aagard. ‘Zur Qualität und Aussagekraft von bildlichen
Darstellungen. p. 303.
98
Roland de la Platière. Dictionnaire des arts et métiers. ‘Tableau et apperçu.’ p. 48-49.
99
Een goed beeld van het veldwerk en redigeren van de opgedane gegevens wordt gegeven
door: Jaoul, Martine, Madeleine Pinault. 'La collection "Description des Arts et Métiers" Étude
des sources inédites de la Houghton Library Université Harvard.’ Hun artikel beschrijft de
lotgevallen van de aantekeningen en tekeningen die Réaumur, Duhamel du Monceau en
Fougeroux de Bondaroy maakten ten behoeve van hun beschrijvingen. In hun Discours
préliminaire des éditeurs beschreef D’Alembert hoe hij en Diderot het veldwerk uitvoerden ten
behoeve van de Encyclopédie.
100
Vrijwel elke veldonderzoeker vermeldde zowel gebrek aan taalvaardigheid als een goût du
secret bij werklieden. Houghton vermeldt dat John Evelyn zijn onderzoek zelfs afbrak omdat hij
niet langer opgewassen was tegen ‘the many subjections […] of conversing with mechanical
capricious persons.’ Houghton, Walter E. ‘The History of Trades: its relation to seventeenthcentury thought.’ p. 369. Samuel Pepys schreef over timmerlieden ‘their knowledge lying in
their hands confusedly.’ Geciteerd naar Ollard, Richard. Pepys. A biography. Londen, 1974.
Het is interessant dat Van Bakel bij de interviews die hij in 1958 afnam bij klompenmakers, op
dezelfde problemen stuitte. Bakel, Jan van. De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers.
Diss. Nijmegen. Nijmegen: Mac Donald, 1958. p. 3-4.
101
Zo schreef Félibien over ‘la difficulté de trouver beaucoup de ces habiles hommes dans tous
les Arts don’t l’on parle, avec lesquels on puisse aisément s’entretenir.’ Sommige werklieden
beschreef hij als ‘des gens ignorans ou bizarres.’ Félibien, André. Des principes de
l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Parijs:
Coignard, 1699. Herdr. Farnborough: Gregg Press, 1966. ‘Préface.’
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vermoedelijk was in de achttiende eeuw driekwart van hen analfabeet. 102 Een
bijkomende moeilijkheid was natuurlijk dat een deel van de werklieden die men
interviewde niet genegen was om vakgeheimen prijs te geven. Bij hun interviews
met vakmensen, stuitten encyclopedisten en academici op een taalprobleem met
verschillende facetten. Een enkele vakterm kon in het ene beroep een andere
betekenis hebben dan in het andere. Félibien gaf in het dictionaire-gedeelte van
Principes de l’architecture acht betekenissen voor het woord poinçon. Omgekeerd kan
één object meerdere benamingen hebben. Zo gaf père Hulot de termen die de
architect, respectievelijk de draaier gebruikten voor één en dezelfde profielvorm: 103
réglet ou bandelette
quarré

grand filet, listel, listeau
petit filet ou quarré

petit tore & tore supérieur
nacelle ou trochile, scotie

boudin rond entre deux quarrés
gorge ou rond creux, etc.

De architect gebruikte termen die direct en indirect uit Vitruvius en zijn Italiaanse
exegeten zijn ontleend, de ambachtsman gebruikte termen uit de spreektaal, vaak
in een figuratieve zin, zoals boudin.
Er bestonden (en bestaan) termen die duidelijk lijken maar een onverwachte
betekenis hebben. Roubo vermeldde dat duims hout, bois de pouce, elf tot vijftien
strepen dik kan zijn terwijl een duim normaal gesproken twaalf strepen telt; 104 de
term Piemontees staal, acier de Piémont, duidde niet zozeer op herkomst als wel op
kwaliteit: het werd niet in Piemonte gemaakt maar in de Dauphiné. Evenzo doelt
‘chêne de Hollande’ op eiken van een bepaald kwaliteit, gewicht en kleur; het was
meestal Duits eiken met fijne jaarringen dat in Holland op houtzaagmolens
kwartiers gezaagd was. 105
102

Het percentage van geletterden vertoont een zekere relatie met wat men de hiërarchie in de
ambachten zou kunnen noemen: hoog op deze ladder staan klokkenmakers, drukkers en
goudsmeden, fijntimmerlieden staan aanzienlijk lager. De Bellaigue merkt op dat
’Intellectually, the average clockmaker was also undoubtedly superior to the average ébéniste or
fondeur-ciseleur. The very nature of the work attracted men with a scientific bent.’ Geoffrey de
Bellaigue. Furniture, clocks and gilt bronzes. The James A. Rothschild collection at Waddesdon
Manor. 2 vol. Fribourg: Office du livre, 1974. p. 29. Toen er in de vroege revolutiejaren een
groot tekort aan kwaliteitsstaal bleek te zijn, verspreidde de regering een door Monge,
Vandermonde en Berthollet geschreven brochure waarin het staalfabricageproces aan
werklieden werd uitgelegd. Het had echter even weinig effect als de Agricola-vertalingen van
twee eeuwen daarvoor. Een waarschijnlijk doelmatiger aanpak werd gehanteerd door
Daubenton, die zijn Instructions pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux
(raadgevingen voor de veehouderij) in zeer simpele bewoordingen en een vraag-en-antwoord
vorm vervatte die hij ontleende aan de catechismus. Het illustreert dat een beschrijving
aangepast moet zijn aan het publiek en zijn taalniveau.
103
Hulot, Père. L'Art du tourneur mécanicien. vol. I. Parijs: Delatour, 1775. p. 26.
104
AdM. p. 29.
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De meeste auteurs lijken zich hier niet van bewust geweest te zijn. Een uitzondering vinden
wij in het deel over de 'Art du faiseur d’instruments de musique, et lutherie’ in de Encyclopédie
méthodique: ‘du chêne, connu sous le nom de bois de Hollande, parce que les Hollandois en
font le commerce.’
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In technische handboeken werden vaak arbeiderstermen, termes d’ouvrier,
vermeld. Dit zijn veelal verbasterde termen die enkel binnen een ambacht of zelfs
alleen in een enkel atelier begrepen werden. De Description-schrijvers signaleerden
deze zoveel mogelijk. Roubo heeft er vele tientallen verzameld. ‘Vaktaal’ stond ver
af van beschaafd Frans en de Académie Française had deze nadrukkelijk
weggelaten uit de eerste edities van haar Dictionnaire de l'Académie. Deze Académie
zag het als haar opdracht om ‘tout ce qui peut servir à la Noblesse & à l'Elegance
du discours’ vast te leggen. 106 Haar statuten werden vastgelegd door het parlement
in 1635. ‘Pour la première fois, une assemblée de gens de lettres se voit confier une
mission d’interêt national: “Travailler avec tout le soin et la diligence possible à
donner des règles certaines à notre langue et la rendre pure, éloquente et capable
de traiter les arts et les sciences”.’ 107 De Académie des Sciences wenste aanvaringen
met de Académie Française te voorkomen en nam daarom geen initiatieven om de
taalproblemen op te lossen die het beschrijven van techniek opriepen. 108 Diderot
zag het centrale belang van taal voor het Encyclopédie-project en hij stelde voor om
een eenduidige taal te ontwerpen voor het beschrijven van kunsten en ambachten,
waarin helder en beknopt en met de juiste termen iets uitgelegd kon worden. 109 Hij
was er met veel andere filosofen van overtuigd dat handeling, bewerking en proces
in taal te vatten moesten zijn, waar nodig ondersteund door afbeeldingen. Om dat
mogelijk te maken, moest ieder woord een even ondubbelzinnige betekenis
hebben als een getal in de rekenkunde. 110 Benamingen voor gereedschap moesten
in alle ambachten uniform worden; werklieden moesten deze taal allen leren;
processen zouden beschreven worden in termes familiers et connus, tenzij vaktermen
niet te vermijden waren. 111
Diderot liet zich onderrichten in het zelf uitvoeren van procedés en het
bedienen van machines om, ook al kwam hij zelf niet verder dan broddelwerk,
zodoende in staat te zijn om aan anderen uit te leggen hoe echt vakwerk gemaakt
werd. 112 Wanneer de technisch schrijver erin slaagde om te begrijpen hoe een
106

Dictionnaire de l’Académie. Première édition. Parijs: Coignard, 1694. Aan latere edities
werden supplementen toegevoegd met daarin uitdrukkingen uit veel beroepen.
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Desazars, Diane. L’Institut de France. Parijs: Nouvelle Arche de Noé Éditions, 2000. p. 6.
108
Hahn. The anatomy of a scientific institution. The Paris Academy of Sciences, 1666-1803. p.
53. Dat de wetenschapsacademie hiermee misschien tekort schoot, wordt bevestigd door de
terloopse opmerking ‘toute la Philosophie n'avoit été long-temps que la science des mots:
lorsqu'elle devint la langue des choses on affecta trop de dédaigner l'étude des mots, & il a fallu
du temps pour sentir combien cette étude est nécessaire aux progrès des sciences réelles.’ ‘Sur
le gommier rouge du Sénégal.’ HARS. (1773) p. 36.
109
Diderot zette zijn ideeën over vaktaal uiteen in ‘De la langue des Arts’ in het lemma ART.
Encyclopédie. vol. I. p. 716. Ook hierin gebruikte hij ideeën van Francis Bacon.
110
Of een ander teken of symbool. Leibniz werkte aan zijn Characteristica universalis, een
universele wetenschapstaal die werkte met symbooltekens. In de zeventiende en achttiende
eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om universele wetenschapstalen te ontwerpen.
111
Methoden om complexe bewerkingen en machines te beschrijven, werkte Diderot uit in het
lemma ENCYCLOPÉDIE. Zie: Proust, Jacques. Diderot et l’Encyclopédie. Genève: Slatkine, 1982.
p. 207 sq.
112
Zie het Prospectus. In: Oeuvres de Denis Diderot. Parijs, 1798. t. III, p. 25.
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gegeven proces in zijn werk ging, diende hij deze kennis om te zetten in een
zorgvuldig geformuleerd betoog. Afgezien van het vinden van de correcte termen,
moest hij een stijl van schrijven hanteren waarin begrijpelijkheid voorop stond, een
stijl met minder bloemrijke versierselen dan gangbaar in literaire publicaties van
zijn tijd. 113 Dat neemt niet weg dat het bij het uiteen-zetten van zeer complexe
processen doelmatig kan zijn om bepaalde retorische middelen zoals vergelijkingen
of beeldspraak te gebruiken. 114 In weerwil van de weerbarstigheid van het
taalprobleem lijken de achttiende-eeuwse handboeken toch de basis te hebben
gelegd voor het vastleggen van vaktaal, zij het op een minder eenduidige en abstracte
manier dan Diderot voor ogen gestaan moet hebben.
De grootste moeilijkheid schuilt in het feit dat taal zich er nauwelijks toe leent
om bewegingen van het menselijk lichaam weer te geven. Het beschrijven van de
bewegingen van iemand die aan het zagen of schaven is, is niet onmogelijk maar
vereist zoveel tekst dat het gevaar bestaat dat een lezer het opgeroepen beeld te
snel kwijt raakt. 115 Omdat het zo moeilijk bleek te zijn om technieken en machines
in woorden uiteen te zetten, lag het voor de hand om afbeeldingen toe te voegen
aan de tekstbeschrijvingen. Hiermee waren objecten en hun constructie op een
directe manier duidelijk te maken en was het tot op zekere hoogte mogelijk om het
hanteren van gereedschap en lichamelijke bewegingen zichtbaar te maken. De
ontwikkeling van visuele middelen in het technisch tekenen en van reproductietechnieken bereikten in de achttiende eeuw een zeer hoog peil, het meest in
natuurhistorisch werk, dat ook al in andere opzichten de histoires des arts tot
voorbeeld diende. In de afbeeldingen vinden wij een mengeling van visuele
middelen (aanzicht, plattegrond, doorsnede, perspectief, isometrie, exploded view
etc.), vaak door elkaar gebruikt maar met het enkele doel om de werkelijkheid te
verduidelijken. Het moge duidelijk zijn dat zij alle, ook de vignetten, geen
realistische weergaven vormen maar een vereenvoudigde of verdichte vorm van de
realiteit. 116
De bijdragen van de Description des arts et métiers aan technische vooruitgang
De vraag hoeveel efficiënter en kwalitatief hoogstaander ambacht en industrie
produceerden dankzij de Description des arts et métiers, is onderwerp van veel
discussie geweest. Gillispie ziet als belangrijkste bijdrage die de wetenschap in deze
113

Whitburn, Merrill D. (et al.) ‘The plain style in scientific and technical writing.’ In: Kynell,
Teresa C., Michael G. Moran. Three keys to the past. The history of technical communication.
Stamford, CT.: Ablex, 1999. p. 124.
114
Brockmann, John. ‘Oliver Evans and his antebellum wrestling with rhetorical arrangement.’
in: Kynell, Moran. Three keys to the past. p. 67-68.
115
In de AdM zijn niettemin zeer adequate beschrijvingen te vinden. Zie hieronder hoofdstuk
7.4 ‘Het beschrijven van manuele technieken.’
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Reith wijst erop dat afbeeldingen van arbeidsprocessen allesbehalve onproblematisch zijn.
‘Bilddarstellungen müssen der Quellenkritik unterzogen werden,’ evenzogoed als tekstbronnen.
Reith, Reinhold. (ed.) Praxis der Arbeit. Probleme und Perspektiven des handwerksgeschichtlichen Forschung. Frankfurt: Campus, 1998. p. 17.
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periode leverde niet de toepassing van (de meest recente) wetenschappelijke
theorieën, maar in de eerste plaats het toepassen van een analytische methode op
the welter of phenomena. 117 De wetenschap bestudeert deze, licht er de essentiële
elementen uit en geeft ze een naam. ‘The eighteenth-century application of science
to industry, then, was little more and nothing less than the attempt to develop a
natural history of industry.’ Wetenschappelijke methode hielp om industriële
processen te begrijpen: het leverde positieve kennis en begrip van oorzaken op die
een methode of bouwsteen vormt om mee verder te werken en processen te
verbeteren.
Voor zover er in de Descriptions nieuwe procedés en producten werden
gepresenteerd, kwamen deze waarschijnlijk meestal van de werkvloer. 118 Hoewel de
research and development uitgevoerd door Réaumur en Duhamel du Monceau concrete
en tastbare kwaliteitsverbeteringen opleverden, waren de nieuwe procedés die de
wetenschap aandroeg in veel gevallen onwelkom, onpraktisch of beide. Er is een
brede kloof tussen onderzoek vanuit leergierigheid of onderzoek met het oog op
praktisch nut; voor dat laatste moet je je jarenlang onderdompelen in het vak waar
het om gaat. 119 Bij het ontwikkelen van een beter procedé is de ambachtsman die
beschikt over jarenlange kennis en ervaring, alleen maar gericht op een werkzame
oplossing; zodra hij die gevonden heeft, vraagt hij zich echter niet af welke
chemische reacties of natuurwetten eraan te grondslag liggen, maar richt hij zich
op de exploitatie van zijn vinding. Alleen een praktisch geschoold man als De
Vaucanson, als mécanicien lid van de Académie, had er oog voor hoe moeilijk het
was om een nieuw bedacht procedé in de weerbarstige praktijk van de werkplaats
toepasbaar te maken. Hij beschikte echter over genoeg ervaring in die praktijk om
het belang in te zien van machines die exact identieke onderdelen konden
produceren, en van productie in grote, kapitaalkrachtige ondernemingen waarin
gespecialiseerde werknemers een of twee handelingen perfect beheersten, geleid
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Gillispie. ‘The natural history of industry,’ en: Gillispie. Science and polity in France. p.
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door een paar knappe koppen: 120 bij wijze van spreken de ingrediënten voor de
lopende band waar T-Fords af zullen lopen. Zo ver kwam het niet onder het ancien
régime.
Conclusie
Binnen ambacht en industrie bestond al eeuwen een grote hoeveelheid
werkbeschrijvingen en receptuur in manuscriptvorm. De interesse vanuit de
natuurfilosofie voor maak- en veranderprocessen in ambacht en industrie
betekenden een wezenlijke prikkel tot het schrijven en publiceren van technische
werken. Terwijl receptenboeken veelal werden geschreven door beroepsbeoefenaren of hun directe omgeving, waren handboeken gewoonlijk van de hand
van savants. Roubo stond hier tussenin: hoewel van huis uit ambachtsman,
hanteerde hij in L’Art du menuisier methode en taalgebruik van academische
techniekschrijvers. De stroom publicaties op technisch gebied kreeg in de tweede
helft van de achttiende eeuw een aanzienlijke omvang omvang. 121 Dit hoofdstuk
richtte zich in hoofdzaak op de publicaties van de Académie en de vakliteratuur
die daar model voor stond. L’Art du menuisier volgde de in deze traditie
gebruikelijke opzet, de wijze van omgang met bronmateriaal, het gebruik van
afbeeldingen en inhoudelijke onderdelen zoals het behandelen van
ontstaansgeschiedenis. Zeer essentiëel zijn de taalkundige aspecten die niet alleen
overzichten van vaktermen en termes d’ouvriers betreffen maar vooral de
problematische réduction van waargenomen atelierpraktijk in een logisch geordend
leesverslag dat aangepast diende te zijn aan het lezerspubliek. Hieronder zullen wij
in meer detail zien hoe Roubo gestalte gaf aan zijn opdracht en hoe hij zich daarbij
richtte tot de homme de métier. Wat L’Art du menuisier bijdroeg aan de technische
ontwikkelingen in laat achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse fijntimmerwerk,
wordt hieronder besproken in hoofdstuk 7.4.

120
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voorwoord van Friedrich Klemm. Hildesheim: Olms, 1972.
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6
Lezerspubliek, ordening en behandeling van het
materiaal in L’Art du menuisier.
In het voorgaande hoofdstuk is behandeld tegen welke achtergrond L'Art du
menuisier is ontstaan en wat zijn doelstellingen waren. Voordat het werk inhoudelijk
besproken kan worden, is het nodig om een beknopte analyse te geven van
Roubo’s gebruik van bronnen, zijn lezerspubliek, de manier waarop hij een en
ander ordende en – soms niet zonder vooringenomenheid – uitwerkte. In
hoofdstuk 7 volgt een bespreking van de vier hoofdpijlers van de kunst van de
fijntimmerman: ontwerp (7.1), tekentechniek (7.2), materiaalkennis (7.3) en
bewerking en constructieleer (7.4). De vraag die hierbij steeds centraal staat, is in
hoeverre Roubo’s behandeling hiervan, vergeleken met andere historische bronnen
en bewaard gebleven realia, een getrouwe weergave van de atelierpraktijk vormt,
en in hoeverre hij zich liet leiden door de Verlichtingsidealen van zijn tijd.
Definitie van de kunst van de fijntimmerman
Op p. 1 van zijn boek definieerde Roubo de kunst van het fijntimmerwerk als 'l’art
de débiter, de dresser, de corroyer, d’assembler, d’orner de moulures, de coller &
de polir les différentes espèces de bois.' Deze definitie van het vak in termen van
alleen het maakwerk blijkt echter al snel te beperkt want het was een kunst waarbij
veel meer kwam kijken. Andere auteurs noemden kennis van bouwkunst,
meetkunde, ornament, marqueterie en exotische materialen als belangrijke
bestanddelen van hun kunst. 1 De termen art en artiste zijn hier natuurlijk niet op te
vatten in hun moderne betekenis die het maken van ontwerpen impliciet
beschouwt als het voornaamste onderdeel ervan. 2 Roubo en zijn tijdgenoten
gebruikten de term artiste voor een vakman die het ontwerp en de uitvoering van
het werk actief beheerste, moeilijkheden die zich voordeden op wist te lossen en
zich onderscheidde van de artisan of ouvrier ‘qui ne suit d'autre regle que celle d'un
1

Bijvoorbeeld: Stöckel, H.F.A. Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange. Ilmenau: Voight,
1823. Herdr. met inl. van Hans Michaelsen en Ralph Buchholz. Hannover: Schäfer, 1998. p. viii
sq. Zie ook: Hellwag, Fritz. Die Geschichte des deutschen Tischlerhandwerks. Berlijn: Verlagsanstalt des Deutschen Holzarbeitervereins, 1924. p. 463.
2
Fuhring schrijft over Meissonnier: ‘When a trained craftsman, in this case a silversmith, is
given credit as an artist, this implies much more than mere excellence of execution: it confers
praise on his designs as well.’ Fuhring, Peter. ‘Juste-Aurèle Meissonnier and his patrons.’ in:
Coffin, Sarah D. et al. (ed.) Rococo. The continuing curve, 1730-2008. [mus.cat.] New York:
Cooper-Hewitt Design Museum, 2008. Voor de fijntimmerman was credit as an artist veel
minder vaak weggelegd dan voor de zilversmid. Hoewel ook de fijntimmerman werk ontwierp,
lijkt het accent in zijn vak in de achttiende eeuw sterker te liggen op uitvoering. In hoofdstuk
7.1 wordt besproken hoe de ontwerpfase binnen het fijntimmerwerk meer en meer een
specialisme werd. Weissbach wijst erop dat Parijse meubelmakers in de negentiende eeuw het
ontwerpen toch beschouwden als kenmerk van de ware vakman. Weissbach, Lee Shai.
‘Artisanal responses to artistic decline: the cabinetmakers of Paris in the era of
industrialization.’ Journal of Social History. vol. 16. no. 2. (winter 1982) p. 67.
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long usage.’ 3 Simonin formuleerde het als volgt: ‘des Artistes & des Ouvriers
capables, les uns de concevoir & diriger des projets, les autres de les exécuter.’ 4
Naast vaardigheid in houtbewerking behelsde de kunst van de fijntimmerman
een combinatie van meer of minder uitgebreide toegepaste kennis van diverse met
elkaar vervlochten vakken. Storck noemde in zijn Dictionnaire pratique rekenkunde,
beschrijvende meetkunde, tekenkunde, materialenkennis en gereedschapsleer als
de voornaamste. 5 Hij beschouwde Roubo's werk als een omvattend systeem of
naslagwerk dat een oplossing bood voor elk probleem dat zich in de
houtbewerking voor kon doen. Roubo zelf gaf in L’Art du menuisier ébéniste,
vergeleken met zijn uiterst beknopte lijstje van houtbewerkingstechnieken van p. 1,
een aanzienlijk uitgebreider opsomming van wat de ébéniste allemaal diende te
beheersen. 6
Beoogd publiek
In het algemeen gesproken is van veel kunsttechnologische bronnen niet expliciet
duidelijk voor wie zij geschreven zijn. Jousse schreef naar eigen zeggen voor
architecten die bouwprojecten leidden en voor ouvriers die zich wilden ontwikkelen;
bovendien was zijn boek, zoals hij schreef, bedoeld voor apprentis. 7 Roubo was
hierin veel minder weifelachtig: L'Art du menuisier was geen leerboek voor
beginnende meubelmakers of interieurbouwers, zo min als andere delen van de
Description des arts et métiers boeken voor leerlingen waren. 8 Roubo liet er geen twijfel
over bestaan dat hij wilde schrijven voor collega's met hart voor hun vak, die het
verlangen hadden om zich verder te ontwikkelen. 9 In het voorwoord bij Boek 2
lezen wij dat hij niet artistes éclairés als lezerspubliek beschouwde maar ‘ceux dont
les talents en ce genre, ne demandent que d'être aidés pour se développer, &
atteindre à la perfection de leur Art.’ Hij schreef daarom in een eenvoudige stijl die
3

AdM. p. 1200. Hetzelfde verwoordde Roubo op p. 564, 1097.
Simonin. Traité élémentaire de la coupe des pierres ou Art de trait. Parijs: Jean, 1792. p. 2.
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prijscalculatie en rechtspositie. Storck, Justin. Dictionnaire pratique de menuiserie - ébénisterie
- charpente. s.d. [1900]. Herdr. Dourdan: Vial, 2006. Lemma MENUISIER .
6
AdM. p. 763.
7
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Frankrijk bereikt had.
4
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goed te volgen was voor de gemiddelde menuisier. Dat hij niettemin een grote
hoeveelheid basisvaardigheden besprak, volgde uit zijn opdracht dat zijn
beschrijving van het vak een zo compleet mogelijk handboek diende te zijn, want
de Académie meende dat de Description, net als de Encyclopédie, lezers met een brede,
technische interesse zou weten te boeien. 10
Uiteraard stelt het publiek waarvoor men schrijft, eisen aan vorm en inhoud.
Wanneer nu een ambachtsman zoals Roubo de menuiserie beschrijft voor het door
de Académie beoogde publiek, put hij weliswaar uit de praktische en als zodanig
grotendeels woordloze kennis die hij in het atelier heeft opgedaan, maar dient hij
deze kennis om te zetten in taal. Maurice stelt waarschijnlijk terecht dat de
technische literatuur van de achttiende eeuw geheel los stond van de orale
traditie. 11 Het is jammer dat Roubo niet reflecteerde op dit probleem, temeer daar
hij in zekere zin voor twee groepen lezers schreef: enerzijds geïnteresseerde en
ambitieuze vakbroeders, anderzijds het ‘Encyclopédie-publiek.’ 12
Belhoste veronderstelt dat Roubo zich mogelijk meer richtte tot gentlemencraftsmen, zoals de duc de Chaulnes, dan tot zijn kunstbroeders. 13 De groep van
gentlemen-craftsmen wordt door Roubo echter pas genoemd in zijn 'Conclusion:'
menuiserie biedt de welgestelde burger ‘un objet d’occupation d’autant plus utile,
qu’il exerce également le corps & l’esprit.’ 14 Hoewel Roubo inzag dat deze
welgestelde medeburgers nut en genoegen beleefden aan houtbewerking, vormden
zij niet het publiek waar Roubo voor schreef. L’Art du menuisier is te professioneel
van aard, tezeer gericht op technische finesse om bruikbaar te zijn voor wie uit
liefhebberij aan houtbewerking deed. 15 Serieuze technische handboeken
veronderstellen dat de lezer behoorlijk in het vak is ingevoerd en weet welke
problemen de beoefenaar ervan zoal tegen kan komen, ook al zou hij misschien
nog niet in staat zijn deze in alle gevallen te boven te komen. Met ditzelfde in het
10

Fontenelle sprak al van ‘le goût du public pour la connaissance des termes d’art.’ Geciteerd
naar: Proust, Jacques. Diderot et l’encyclopédie. Parijs: Colin, 1962. p. 120. In de HARS van
1761 werden de doelstellingen van de Description des arts et métiers uiteengezet. Daartoe
behoorde ook ‘l’amusement que l’histoire des Arts est en état de procurer!’ HARS. (1761) p.
149.
11
Maurice, Klaus. Sovereigns as turners. Materials on a machine art by princes. Zürich:
Ineichen, 1985. p. 103.
12
Op p. 764 en 1257 noemde hij les curieux als lezers. Curieux zijn hier op te vatten als
kunstliefhebbers en -verzamelaars. Zie CURIEUX in Dictionnaire de l’Académie Française.
Sixième édition. Parijs: Didot, 1835.
13
Belhoste, Bruno. ‘A Parisian craftsman among the savants: the joiner André-Jacob Roubo
(1739–1791) and his works.’ Annals of Science. (2012) p.7.
14
AdM. p. 1257. Moxon schreef nagenoeg dezelfde woorden over gentlemen craftsmen: ‘How
pleasant and healthey this their Diversion is, their Minds and Bodies find.’ Moxon, Joseph.
Mechanic exercises or The doctrine of handy-works applied to the arts of smithing, joinery,
carpentry, turning, bricklaying &c. 3de editie. Londen: Midwinter & Leigh, 1703. ‘Preface.’
15
L’Art des expériences van abbé Nollet was expliciet geschreven voor amateur hout- en
metaalbewerkers, zie hoofdstuk 4. De amateur wordt ook als mogelijke lezer genoemd in
verschillende van de Roret-delen en door Bouzique in Nouveau manuel de menuiserie
simplifiée.
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achterhoofd, schreef collega Stöckel in het voorwoord bij Die Tischlerkunst in ihrem
ganzen Umfange te hopen ‘dass ich allen denen verständlich seyn werde, welche mit
der Sache, um die sichs handelt, bekannt sind und für welche ich auch
insbesondere dieses Werk geschrieben habe.’ 16
De manier waarop Roubo zich uitliet over zijn vakbroeders, verschilde
weliswaar enigszins per tak van het fijntimmerwerk maar was weinig positief: zij
konden niet tekenen, zij waren sterk geneigd om te blijven werken volgens de
procedés die zij van hun leermeester hadden overgenomen en nergens blijkt dat zij
zoiets als een positieve esprit de corps bezaten. Aan de groep van geïnteresseerde
jonge collega’s probeerde Roubo het gereedschap aan te reiken waarmee zij zich
als artistes, als veelzijdige vaklieden waar zouden weten te maken. De
fijntimmerman dreigde zijn zelfstandigheid kwijt te raken door zowel
vakinhoudelijke als sociaal-economische ontwikkelingen: maatschappelijk
gesproken werd het gildeprivilege ter rechter zijde bedreigd door het opkomend
economisch liberalisme, ter linker zijde door de faubourgs waar een ieder die dat
wenste, zich vrij kon vestigen. Dit laatste vormde overigens, zoals Thillay laat zien,
een veel minder grote inbreuk op de privileges van gildemeesters dan vaak gedacht
is en bood hen in bepaalde situaties zelfs voordelen. 17 Doordat het vak door de
sterk toenemende technische complexiteit in steeds meer specialisaties
fragmenteerde, verloor de meester-fijntimmerman zijn veelzijdigheid. Binnen de
vier takken van de menuiserie waren veel van de ambachtslieden nog verder
gespecialiseerd in een enkel product, zoals de pendulistes en degenen ‘qui ne font
que des lits’ die Roubo noemde, anderen in halfproducten, zoals de rompenmakers
en marqueteurs. 18 Hij was van mening dat de menuisier afhankelijk zou worden van
anderen indien hij zich niet ontwikkelde. 19 Het lijdt geen twijfel dat Roubo door
zijn opleiding een visie op het vak had gekregen die niet meer strookte met het
16

Stöckel, p. iv. Ook Witsen meende dat schrijven over techniek alleen zin had voor kundige
vaklieden: ‘maar ik sie wel dat ik dit de Onkundigen alleen door Letteren niet wel vatbaar sal
konnen maeken: en voor die gene die ’t weten, behoev ik niet te schryven, en daarom scheid ik
‘er af. En seker indien alleen door ’t leesen van Boeken, Konsten konde geleerd werden, ik
souder tegenwoordig ook al meerder besitten als ik nu doe.’ Dit waren woorden van Cornelis
van Yk, scheepsbouwmeester te Delftshaven. Geciteerd naar: Hoving, A.J. Nicolaes Witsens
scheeps-bouw-konst open gestelt. Franeker: Van Wijnen, 1994.
17
Thillay, Alain. Le faubourg Saint-Antoine et ses ‘faux ouvriers.’ Seyssel: Champ Vallon,
2002. p. 254.
18
Beddenmakers AdM. p. 667, kastrompenmakers p. 811, marqueteurs p. 890, pendulistes p.
982.
19
Uit de in hoofdstuk 2 behandelde Roret-delen over het vak blijkt dat de menuisier in de
negentiende eeuw niet meer was dan uitvoerende; Roubo’s angst was daarmee bewaarheid.
Condorcet citeerde Adam Smiths observatie dat mensen meer neigen naar cette stupidité
naturelle naarmate bedrijf en ambacht sterker gespecialiseerd raken. Voor Condorcet school
daarin een gevaar voor de moderne, op gelijkheid gebaseerde samenleving; het was voor hem
een van de bestaansredenen voor openbaar onderwijs. Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas
de Caritat, Marquis de. Cinq mémoires sur l'instruction publique. (1791) Présentation, notes,
bibliographie et chronologie par Charles Coutel et Catherine Kintzler. Parijs: Flammarion,
1994. p. 78.
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wereldbeeld en de mentaliteit van de handwerkslieden om hem heen. Deze
stamden in veel opzichten uit een tijd 'in der man seine gesellschaftliche und
ökonomische Lage hinnam wie ein Stück Natur, ohne Groll und Bitterkeit, ohne
Sehnsucht und Änderungswillen,' in de woorden van Stadelmann. 20 Hun leven
werd vorm gegeven door kerk en gilde. Door lid te zijn van het gilde had de
ambachtsman deel aan een dignité collective. Geboorte verleende bepaalde
onvervreemdbare rechten (of het gebrek daaraan) en ‘hogerop’ komen was, met
hulp van machtige begunstigers, niet onmogelijk maar deed, aldus Stadelmann,
afbreuk aan de Ehrsamkeit van de handwerker. De eerzame ambachtsman leefde
naar christelijke waarden, in verbondenheid met zijn vakbroeders, en hield zich bij
zijn leest; hij behield en bewaarde het beroep dat zijn meester aan hem had
overgedragen. Voor zover de Verlichting hem raakte, bracht die de handwerker er
niet toe meer te willen weten over zijn vak en de techniek, geschiedenis, en
geografische verspreiding daarvan. Ongetwijfeld gold dit niet voor allen; maar
Blondels bewering dat de meerderheid der ambachtslieden interesse had opgevat
voor physique en mathématiques klinkt weinig aannemelijk. 21 De ambachtsman
verdiepte zich hoogstens in zaken die ver van zijn dagelijks leven af stonden zoals
reisbeschrijvingen, geschiedenisboeken, algebra, fysica, chemie en bellettrie. 22 De
Vries schrijft dat Hollandse ambachtslieden weliswaar schilderijen bezaten, maar
dat dit nooit afbeeldingen van hun beroep waren, ook al was dit onder de gegoede
burgerij een courant onderwerp. 23 Hoe ver de ambachtsman om zich heen keek en
waarop de keuzen waren gebaseerd die hij in zijn werk maakte, is vrijwel niet te
achterhalen: bewaarde een meubelmaker zijn houtvoorraad op de manier die hij
van zijn vader had geleerd, of zoals hij het tijdens zijn leerjaren, uit eigen
ondervinding of uit een boek leerde? ‘Hier versagen nun unsere Quellen fast völlig.
Seine Arbeit ist ein Gegenstand, über den gerade der 'gebildete' Handwerker, wenn
er von seinem Leben erzählt, wenig spricht.’ 24
Als de fijntimmerman inderdaad de Bildungswelt en het Ethos bezat die
Stadelmann schildert, zal hij zeker geen belangstelling voor L'Art du menuisier

20

Stadelmann, Rudolf. Wolfram Fischer. Die Bildungswelt des deutschen Handwerkers um
1800. Berlijn: Duncker & Humblot, 1955. p. 34
21
Blondel, Jacques-François, Pierre Patte. Cours d’architecture. Leçons donnés en 1750 et les
années suivantes, par J.F. Blondel, architecte, dans son École des Arts. 9 dln. Parijs: Desaint,
1773. vol. 5. p. 8.
22
Stadelmann. Die Bildungswelt des deutschen Handwerkers um 1800. p. 188. In aanmerking
genomen dat kosten van voeding, afhankelijk van prijsschommelingen, vijf tot negen tienden
van de verdienste van een gezel opeisten, bleef er weinig over om boeken van te kopen.
23
Vries, Annette de. Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne
Nederlanden. Zwolle: Waanders, 2004. p. 182.
24
Stadelmann. Die Bildungswelt des deutschen Handwerkers um 1800. p. 188. Dit komt
overeen met Amelangs stelling dat ambachtslieden in deze periode vrijwel niets schreven over
hun werk, leertijd en kunstbroeders; eerst in de negentiende eeuw werden dat meer
gebruikelijke onderwerpen. Amelang, James S. The flight of Icarus. Artisan autobiography in
early modern Europe. Stanford (CA): Stanford University Press, 1998. p. 120.
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hebben gehad. 25 Hij zou het als overbodig en theoretisch hebben ervaren. Binnen
de immers afgesloten kring waarbinnen de fijntimmerman werkte en leefde, mocht
hij zich, zo niet na vele jaren compagnonnage, dan toch in elk geval met het behalen
van zijn meestertitel als volleerd beschouwen. Roubo liet zich daarentegen steeds
zien als onderzoekende geest die zijn beweringen met argumenten onderbouwde.
Hij richtte zich dan ook expliciet tot de jongere beroepsbeoefenaren die wél open
zouden staan voor vernieuwing en life-long learning. 26
Ordening van het materiaal

Afb. 36

Charles Cressent. Commode belijmd met satiné-fineer, circa 1730.

Wie wil weten hoe de hierboven afgebeelde marqueteriecommode werd
vervaardigd, kan de afzonderlijke stappen in de productie terugvinden in L’Art du
menuisier: de voor de ontwerptekening benodigde meetkunde is te vinden op p. 4;
uitslagen maken van de gebogen zijden op p. 294, de gebruikte houtsoorten
worden beschreven op p. 23 en 766, kleurstoffen op p. 792, lijm op p. 47 en 80,
pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaartverbindingen op p. 46, 47 en 70,
friseerwerk (geometrische marqueterie) op p. 825, het plakken van grote
oppervlakken op p. 806, afwerking van het fineerwerk op p. 857, afwerking met
bijenwas op p. 862, of met vernis op p. 864; sierbeslag, tenslotte, wordt behandeld
op p. 1026. Anders gezegd: L’Art du menuisier is geen how to book dat de lezer aan de
hand meeneemt. De vele verschillende objecttypen die Roubo te behandelen had,
konden niet elk op narratieve wijze van stap tot stap behandeld worden omdat dat
25
26

Zie hoofdstuk 2 ‘Inleiding: lezers in de achttiende eeuw.’
AdM. p. 659.
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teveel herhaling zou opleveren. Een herhalende vorm van beschrijven zou
weliswaar beter aansluiten bij de praktijk en is terug te vinden in de menuisiersgildestatuten die voor een groot aantal van hun producten telkens vrijwel dezelfde
aanwijzingen formuleerden over de manier waarop zij gemaakt dienden te worden,
bien et deuement faictz, comme dit est. 27 Een dergelijke aanpak vinden wij eveneens in
traditionele boeken over het bouwen zoals dat van Briseux. Deze gaf
beschrijvingen van een huis van 15 voet breed, van de kelder tot de nok, en daarna
een dito beschrijving van huizen van respectievelijk 21, 30, 45, 54 voet breed. 28 De
traditionele manier van vervaardigen in de meubelmakerij was dat één werkman
een meubel bouwde, 29 ‘c’est le même ouvrier qui commence un meuble, qui le
poursuit et l’achève,’ zoals Mellet schreef. 30 Le même ouvrier vervaardigde bovendien
jaren achtereen een zeer beperkt scala aan meubelvormen of slechts een enkele. In
zoverre zou het voor Roubo voor de hand gelegen hebben om bij de beschrijving
van maakwerk per objecttype iedere stap te behandelen. Dit was echter niet de
methode die hij volgde.
Toch beperkte Roubo zich niet tot het beschrijven van de bewerkingstechnieken zonder deze in verband te brengen met de producten die gemaakt
werden. Omdat hij voor de taak stond om een beschrijving te geven van elk van de
afzonderlijke takken in het fijntimmerwerk en hun producten, was een
27

Zie Lespinasse, René de. Les métiers et corporations de la ville de Paris. II. XIVe-XVIIIe
siècle. Orfèvrerie, sculpture, mercerie: ouvriers en métaux, bâtiment et ameublement. Parijs:
Imprimerie nationale, 1892. p. 639 sq.
28
Briseux. Architecture moderne ou l’art de bien batir pour toutes sortes de personnes tant
pour les maisons des particuliers que pour les palais. Parijs: Jombert, 1728. Briseux’werk uit
1743 heeft als titel L’Art de bâtir des maisons de campagne…. On y donne des Projets sur dixsept différentes longueur; sçavoir depuis dix toises de face jusqu’à vingt-six. Parijs: Prault,
1743. Een vergelijkbare casuïstische manier van beschrijven is te vinden in veel
machineboeken, zie: Ferguson, Eugene S. ‘Leupold’s Theatrum machinarum: a need and an
opportunity.’ Technology and Culture. vol. 12. no. 1. (1971) p. 64. Het was eveneens
gebruikelijk in de oudere stereometrie traktaten voor het steenhouwen, zie hoofdstuk 7.2.
29
Gildestatuten bepaalden dat een gezel pas ontslag mocht nemen bij zijn meester na voltooiing
van een werkstuk. Hesse schreef in 1874 dat ‘man also in früheren Zeiten, besonders in der
Blütezeit des Zunftwesens, einen einzigen Artikel durch einen Arbeiter anfangen und
durchführen liess;’ de verschillende bewerkingen werden later verdeeld over meerdere
werklieden en rond 1874 werden deze meer en meer vervangen door machines. Hesse, A. Ernst
von. Die Werkzeug-Maschinen für Metall- und Holzbearbeitung. Leipzig, 1874. Geciteerd naar:
Benje, Peter. Maschinelle Holzbearbeitung. Ihre Einführung und die Auswirkungen auf
Betriebsformen, Produkte und Fertigung im Tischlereigewerbe während des 19. Jahrhunderts
in Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. p. 105.
30
Mellet zag dit, in 1825, als een groot obstakel voor economische vooruitgang in zijn
bedrijfstak. Hij had een grootse visie voor de toekomst van het vak en voorzag grote bedrijven
met door motoren aangedreven machines; meubelen in enige standaardmaten zouden hier
worden aangekleed met een keuze aan pièces de rechange: marqueterieën, inlegranden,
lijstwerk, zuilen en bronzen die afzonderlijk geproduceerd werden. Elke werkman zou slechts
één taak uitvoeren en daar dus zeer behendig en snel in worden. De hoofdtekst van Mellets
boek gaf niettemin een bijna geheel achttiende-eeuwse weergave van de meubelmakerij. Mellet,
F.-N. L'Art du menuisier et de l'ébéniste. Fortic, 1825. p. xx: ‘Des progrès de l’ébénisterie.’
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systematische ordening noodzakelijk waarin alle deelonderwerpen min of meer
losstaand besproken werden. Het door de Académie gevolgde standaardstramien
voor technische handboeken bestond uit een bespreking van grondstof,
gereedschap, bewerking en product, die de opeenvolgende stappen in de productie
volgde. Roubo deed dit voor het fijntimmerwerk als geheel, immers de werkwijzen
in de deelambachten (interieurbouw, koetsenbouw, meubelmakerij en spalierwerk)
hebben een grootste gemene deler. 31 Hij vatte alle menuiserie-produkten op als
varianten van geprofileerd stijl-en-regelwerk met of zonder panelen. 32 Een
wezenlijk kenmerk van menuiserie was dat deze onderdelen door middel van
houtverbindingen werden vergaard. 33 De stappen die nodig zijn om het te maken,
behandelde Roubo in boek 1 vanaf p. 32, 'Du débit des bois.' De beschrijving van
elke daarop volgende bewerking wordt steeds afgewisseld met een beschrijving van
het gereedschap dat ervoor nodig is. Op p. 90 zijn alle stappen doorlopen en is het
geprofileerd stijl-en-regelwerk met paneel klaar. 34 Omdat zowel betimmeringen als
koetsen en meubelen uit stijl-en-regelwerk met panelen daarin (kunnen) bestaan,
kon hij de beschrijving daarvan in volgende boeken weglaten en volstaan met het
behandelen van die bewerkingen en gereedschappen die voor het te behandelen
product bijzonder waren. 35 In L'Art du menuisier-carossier zijn dus de enige
technieken die behandeld worden, het werken met bijzondere profielschaven en
het houtbuigen. Bij het lezen van de L’Art du menuisier moet men in gedachten
houden dat de technieken en werkwijzen van de menuisier en bâtiment in Roubo's
perceptie in hoofdzaak gelijk zijn aan en maatgevend voor alle takken van het
fijntimmerwerk. 36 De gesystematiseerde beschrijving van fijntimmerwerk brengt
met zich mee dat, zoals hierboven al werd aangegeven, van geen enkel produkt alle
productiefasen na elkaar worden beschreven zoals die in de atelierpraktijk
31

AdM. p. 453.
In de Encyclopédie werd dit aangeduid met de term ‘lambris.’ De term kan hier evengoed
duiden op betimmeringen als op ramen, buffetten etc. Encyclopédie. Lemma MENUISERIE. vol.
10. p. 346.
33
In het Frans: ‘en assemblage;’ dit sluit met name het gebruik van spijkers uit.
34
Ook Macquer beschreef in het lemma MENUISIER de opeenvolgende stappen in het maken van
een paneeldeur als algemeen voorbeeld van fijntimmerwerk. Macquer, Phillipe. Dictionnaire
portatif des arts et metiers. 2 vol. Amsterdam: Arkstee & Merkus, Rey, 1767. De paneeldeur is
een logisch paradigma en is zelfs nog te vinden bij Scholten, die het maken ervan van stap tot
stap bespreekt, met veel meer aandacht voor de praktische aspecten van houtbewerking dan
elders in zijn boek. Scholten, G.A. De practische timmerman. Handboek voor timmerlieden,
onderbazen, opzichters en aanstaande architecten. 2 dln. Den Haag: Van Cleef, 1913. (eerste
druk 1895) p. 247-253.
35
Zodoende schreef hij bijvoorbeeld over de opbouw van bergmeubelen ‘… je n’entrerai dans
le détail de leur construction qu’autant qu’il sera absolument nécessaire…’ AdM. p. 743.
36
Een nog abstractere manier om fijntimmerwerk te ontleden vinden wij bij Karmarsch. Als een
echte technoloog reduceerde hij fijntimmerwerk tot niet meer dan een bepaald scala aan
houtbewerkingstechnieken; houtverbindingen ziet hij als onderdelen die ‘vermittelst daran
ausgearbeiteter Vorsprünge und Vertiefungen in einander greifen.’ Karmarsch, Karl. Grundriss
der mechanischen Technologie. 2 dln. Hannover: Helwingsche Hof-Buchhandlung, 1837-1841.
Hoofdstuk VI. ‘Verbindungen usw.’
32
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doorlopen werden. Een belangrijk gevolg van de gekozen methode is dat Roubo
veel tours de main, de essentiële handigheidjes in het fijntimmerwerk, onvermeld
moest laten. 37
Roubo koos er bewust voor om de verschillende takken van het fijntimmerwerk
in afzonderlijke parties (boeken) te behandelen. 38 De voornaamste reden hiervoor
was dat zij ook in de praktijk strikt gescheiden waren en – belangrijk in de ogen
van zowel Roubo als de Académie – dat het aldus opdelen van de menuiserie in
afzonderlijke delen de losse cahiers betaalbaar hield voor de beroepsbeoefenaren. 39
De keuze voor deze indeling hinkt aldus enigszins op twee gedachten: Roubo
vermeed weliswaar herhalingen door elke teken- of vervaardigingstechniek slechts
een keer te behandelen, maar zijn beschrijvingen van het maken van producten
bleven daardoor onvolledig. Roubo probeerde dit op te lossen door bijvoorbeeld
bij een meetkundig probleem weliswaar te verwijzen naar de uitgebreide ‘Art du
trait’ in boek II, maar de oplossing ervan toch op een bondige en praktisch
toegepaste manier uit te leggen. 40 De basisprincipes van het werk zijn belangrijker
dan voorbeelden. Roubo behandelde daarom niet elk onderdeel van elk
producttype. Zo koos hij er in het boek over koetsenbouw voor om één type, de
berline, te behandelen en voor de stoelenmakerij nam hij de chaise en cabriolet als
voorbeeld. Andere typen koetsen en zitmeubelen werden alleen genoemd, met een
summiere karakterisering van hun belangrijkste kenmerken.
De indeling van het werk is als volgt: 41
Boek 1 L'Art du menuisier; menuiserie mobile42
p. 1-151
Boek 2 L'Art du menuisier; menuiserie dormante
153-452
Boek 3 L'Art du menuisier-carossier
453-598
L'Art du menuisier en meubles
599-762
L'Art du menuisier ébéniste
763-1036
Boek 4 L'Art du treillageur ou menuiserie des jardins
1037-1241
Essais sur le toisé
1242- 1254
Conclusion
1255 - 1263
Vocabulaire raisonnée
1264 – 1306

37

Voorbeelden van dergelijke tours de main zijn wel te vinden op p. 75-90 (Boek 1) over de
vervaardiging van geprofileerde raamwerken. Roubo beschreef hier veel kleine aanpassingen
om gereedschap lichter te laten lopen, de extacte vorm en afstelling van schaafbeitels, de
geëigende lichaamshouding bij verschillende bewerkingen etc.
38
Wel handhaafde hij binnen elk boek het stramien van grondstof - gereedschap - bewerking product.
39
AdM. p. 1258, en HARS. (1761) p. 149.
40
Bijvoorbeeld bij zijn uitleg over het meetkundig uittekenen van stoelen. Strikt genomen was
dit een uitwerking van stukken uit zijn ‘Art du trait’ (p. 273-449). Hij herhaalde hier gedeelten
uit 'pour être à la portée de tous.' AdM. p. 638.
41
Bijlage A bevat een vertaling van de complete inhoudsopgave. Deze is dermate uitgebreid dat
hij welhaast als samenvatting van Roubo’s gehele werk te lezen is.
42
Menuiserie mobile behelst bewegende interieuronderdelen zoals ramen, deuren en luiken;
menuiserie dormante is het nagelvaste werk zoals parketten en wandbetimmeringen.
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Elk boek is verdeeld in hoofdstukken, onderverdeeld in delen, die op hun beurt uit
paragrafen bestaan; het geheel heeft hiermee een zeer rationele opzet, ook al is de
uitwerking niet steeds even consequent. Zijn ‘eigen’ vak deelde hij twee boeken
toe, de drie andere samen één. 43 Dit suggereert een wat geborneerde visie op het
werk van zijn collega-menuisiers die koetsen en meubelen vervaardigden. Het deel
over spalierwerk, boek 4, was bij het verschijnen van boek 2 nog niet voorzien
want de treillageurs werden pas in 1769 toegelaten bij het menuisiersgilde. 44 Dit
maakte beschrijving van hun ambacht in de Description alsnog noodzakelijk.
Inperking
Hoewel wij in L’Art du menuisier een grote diversiteit aan beroepen, van loonzagers
tot architecten, tegenkomen waarmee de menuisiers (soms moeizaam)
samenwerkten, 45 is het werkterrein dat L’Art du menuisier bestrijkt, strikt beperkt
tot wat het Parijse gilde der fijntimmerlieden mocht doen en deed: fijne
houtbewerking. 46 De enige tak van het gilde die met name op het gebied van
metaalbewerking zekere privileges had weten te veroveren, was de ébénisterie. De
scheidslijnen tussen de gilden en hun competenties zoals vastgelegd in hun
respectieve statuten, werden door Roubo zorgvuldig gerespecteerd. 47
Hoe moeizaam deze scheiding in de dagelijkse praktijk kon uitwerken, is goed te
zien aan de verhoudingen met de serruriers (fijnsmeden) die hang- en sluitwerk
maakten en gewoonlijk ook op het houtwerk aanbrachten. 48 Waar Roubo schreef
43

Conform de oorspronkelijk geprojecteerde indeling die hij uiteen zette op p. 3.
Uit de gildestatuten van 1744 blijkt dat treillageurs-producten zoals tuinbanken, priëlen en
caisses d’orangers al voor die tijd alleen door menuisiers gemaakt mochten worden. Statuts,
privileges, ordonnances, et reglemens de la communauté des maîtres menuisiers & ebenistes de
la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Parijs: Chardon, 1751. p. 71.
45
Sprekend over de vele beroepen die meewerken aan de bouw van een koets, duidde Roubo de
arbeiders uit verschillende gilden aan als ‘d'une profession opposée, ou du moins indépendante
l’une de l’autre.’ AdM. p. 458.
46
Beroepsgroepen waarmee samengewerkt werd, waren timmerlieden, beeldhouwers, schilders,
stoffeerders, stoelenmatters, zadelmakers, vergulders, fijnsmeden/slotenmakers, graveurs,
ferreurs, marmerwerkers, stucadoors, metselaar, loonzagers, tabletiers, bronsgieters,
meubelhandelaren, orgelbouwers, aannemers, architecten, tekenaars en decorateurs, draaiers en
blikslagers. Ferreurs waren verantwoordelijk voor het monteren van ijzerbeslag op het werk
van de menuisier. Tabletiers vervaardigden onder meer bordspellen en schildpad dozen; qua
materiaal en techniek deelden zij veel met ébénistes. In de oude opzet van de Description was
het de bedoeling geweest om één monografie aan tabletterie en ébénisterie samen te wijden. Zie
hoofdstuk 5, noot 89.
47
De gildestatuten der fijntimmerlieden beschreven de competenties van aanpalende gilden
zoals draaiers, gieters, handelaren, behangers, etc. in de Statuts, privileges, ordonnances, et
reglemens de la communauté des maîtres menuisiers & ebenistes. p. 145-192. In L’Art du
layetier (p. 22) verzuchtte Roubo: ‘sur quoi les Communautés ne disputent-t-elles pas?’
48
Duhamel du Monceau signaleerde dezelfde problemen tussen menuisier en serrurier rond de
montage van beslag. Hij stelde voor dat ‘le Menuisier & le Serrurier se réunissent pour mettre
les ferrures en place.’ Duhamel du Monceau, Henri-Louis. L’Art du serrurier. Parijs: Saillant &
Nyon, 1767. p. 142.
44
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over de nagels, schroeven, haken en ogen waarmee lambrizeringen aan de muur
werden bevestigd, leidde hij dat voorzichtig in met 'on me permettra d'en parler
quoique faisant partie d'un autre Art que le mien.' 49 Hij achtte het wel noodzakelijk
dat men kennis bezat over het werk en de producten van de ambachten waarmee
werd samengewerkt. Zo is een mooi evenwicht tussen marqueterie en bronsbeslag
op een meubel alleen te bereiken wanneer ébéniste en bronsgieter van elkaar weten
wat zij doen, en wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn. Gildeprivileges en
-dwang bestonden overigens wel in Parijs en de meeste grote steden, maar niet
daarbuiten; gildebepalingen verschilden bovendien per stad. De vraag in hoeverre
de gildevoorschriften rond 1770 nageleefd werden, is niet eenvoudig te
beantwoorden en valt buiten mijn onderzoeksterrein.
Een belangrijke inperking wordt gevormd door het ‘marktsegment’ waarop
Roubo zich richtte, te weten het appartement d'un grand seigneur en diens meubelen,
rijtuigen en tuinpriëlen. 50 Dit volgde uit de opdracht van de Académie die een
beschrijving wenste van het beste dat het vak te bieden had. Dit had tot gevolg dat
eenvoudiger fijntimmerwerk vrijwel niet behandeld werd.
Niet elk deelgebied van het fijntimmerwerk kwam even uitgebreid voor het
voetlicht. 51 Dit heeft voor een deel te maken met Roubo's persoonlijke voorkeur
en ervaring. Hij had, zoals hij schreef, veel kerkbetimmeringen uitgevoerd, zodat
koorstoelen dertie pagina's tekst en negen platen toebedeeld kregen, en een door
hem uitgevoerde biechtstoel vier pagina's en twee platen. Ook wijdde hij
onevenredig veel aandacht aan architectonisch interieurontwerp en aan
beschrijvende meetkunde, zoals ik hieronder zal bespreken. Dit laatste lijkt mede
voortgekomen te zijn uit het idealisme der Verlichting die steeds op zoek was naar
rationele, wetenschappelijke verklaring en dito werkwijzen. Roubo’s grote liefde
voor techniek deed hem soms de realiteit uit het oog verliezen, zoals op
verschillende plaatsen waar hij verbeteringen van courante methoden voorstelde
die weliswaar van technisch raffinement getuigen, maar die vanwege hun
ingewikkeldheid ongetwijfeld zelden of nooit zijn opgevolgd. Een dergelijke
geneigdheid is inherent aan leerboeken, zoals Pacey dat verwoordt: 'when a
technical subject began to be taught through lectures and books, its procedures
had to be represented in an ordered, rational way, often with a large emphasis on
mathematics.' 52
Roubo's beschrijving van wat fijntimmerwerk inhield, blijft in hoofdzaak
beperkt tot de technische, uitvoerende kant, met een sterke nadruk op de
werkvoorbereiding. Bedrijfseconomie, acquisitie van opdrachten, omgang met
49

AdM. p. 258.
AdM. p. 156, 206.
51
De gildestatuten van 1744 vermeldden aanzienlijk meer menuisiers-producten dan de AdM,
waaronder winkelmeubilair, brandkasten, schilderijlijsten, pakkisten, geweerladen, affuiten,
lansen, kerkbanken, weefgetouwen. Statuts, privileges, ordonnances, et reglemens de la
communauté des maîtres menuisiers & ebenistes .
52
Pacey, Arnold. The maze of ingenuity: ideas & idealism in development of technology.
Cambridge, MA: MIT Press, 1992. p. 220.
50
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opdrachtgevers of met personeel, taakverdeling in het atelier, rechten en plichten
ten aanzien van gilde en broederschap etc. vinden wij in het geheel niet. Wel
wijdde hij een opstel aan de berekening van prijzen voor interieurtimmerwerk die
zijns inziens niet op evenwichtige wijze tot stand kwam. 53 Ook signaleerde hij
meermalen dat prijs en kwaliteit van meubelen onder druk stonden, enerzijds door
de kwalijke rol die meubelhandelaren speelden, anderzijds door het steeds vaker
voorkomende werken op stukloonbasis. 54
Vooringenomenheid van de schrijver en zijn opdrachtgever
Wie L'Art du menuisier leest, moet in het achterhoofd houden dat Roubo's visie op
het ambacht belangrijk verschilde van die van zijn vakbroeders. Misschien is het
zelfs juister om te constateren dat Roubo wèl een visie had en zijn collega's niet.
Roubo’s ideeën spreken vrij helder uit zijn tekst en stonden haaks op de hierboven
aangeduide mentaliteit van de meeste van zijn vakbroeders. Tegenover hun
uitgesproken statische wereldbeeld waarin opeenvolgende generaties in cirkels
rondgingen, stond de opgaande lijn in de idealen van de Verlichting die de mens
uit zijn betovering ontketende door het verwerven van positieve kennis. Roubo
zelf had dit vrijwel letterlijk zo ervaren: hij ontwikkelde zich vanuit een ondergeschikte positie tot een meester-vakman en gerespecteerd schrijver die relaties
had onder academici en adellijke heren in Parijs. De boodschap tot zijn collega’s
was dan ook dat zij zich kennis (van hun vak, vaktheorie, aanpalende vakgebieden)
eigen moesten maken om zich aan te kunnen passen aan nieuwe kansen en
omstandigheden. Deden zij dat niet, dan liepen zij het risico gemarginaliseerd te
worden. Roubo had daar ongetwijfeld gelijk in, maar zijn ideeën over de beste
manier om het ambacht uit te oefenen, zullen door weinigen onder de vakbroeders
gedeeld zijn.
Zijn ideeën pasten daarentegen wel goed in de doelstellingen van de Académie,
waarmee hij zich lijkt te hebben geïdentificeerd, want de Académie wenste een
description et perfection des arts et métiers, en Roubo ruimde in zijn description veel ruimte
in voor perfection. Vervolmaking van een vervaardigingsprocedé impliceert volledige
beheersing, en naast inzet van de beste gereedschappen en machines, waren kennis
van bouwkunde en tekenkunst de belangrijkste middelen om die beheersing te
53

Er bestonden publicaties waarin men standaardprijzen voor allerhande timmerwerk kon
vinden zoals Détails des ouvrages de menuiserie pour les bâtimens où l'on trouve les différens
prix de chaque espece d'ouvrage, avec les tarifs nécessaires pour le calcul de leur toisé, van
François Potain, Parijs: Jombert, 1749, die door Roubo genoemd werd. Roubo legde in zijn
opstel uit wat er mankeerde aan de gangbare wijze van kostprijsberekening. Deze werkte op
basis van prijzen per vierkante voet, zonder in aanmerking te nemen hoe gedetailleerd het werk
was. Potain had dit ook uiteengezet in de inleiding bij zijn boek. AdM. p. 1242-1254. Prijzen
voor meubelen waren niet op eenzelfde wijze gereguleerd en kwamen op de vrije markt tot
stand.
54
Thamer, Hans-Ulrich. '"L'art du menuisier." Work practices of french joiners and cabinetmakers in the eighteenth century.' Mélanges de l'école française de Rome. Moyen-Age, Temps
Moderne. vol. 99. no. 2. (1987) p.1044.
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bereiken. 55 Zoals hierboven al werd aangegeven, diende perfectionering in de
Franse luxe-industrieën om de kwaliteit van het product te verhogen, niet zozeer
om de kosten van de productie te verlagen. Dit ontlokte Roubo een niet aflatende
reeks van voorstellen tot verbetering van procedés, zowel binnen zijn ‘eigen’ tak
van het fijntimmerwerk als binnen de andere. Het werk van fijntimmerlieden (en
dat van architecten) schoot in zijn ogen vaak tekort, al begreep hij wel dat dit een
gevolg kon zijn van economische druk. 56 Vooral stoelenmakers moesten het
ontgelden: het enige wat zij konden, was gebogen delen netjes langs de lijn
uitzagen; hun houtverbindingen waren slordig en alle decoratie van de stoel lieten
zij over aan houtsnijders die er op hun beurt ook vaak een rommeltje van
maakten. 57 Het bekritiseren van andermans werk komt niet fraai over maar volgt
uit het doel dat Roubo zich had gesteld om maakwerk op het hoogste niveau te
beschrijven. Het kijken naar en leren van de fouten van anderen was, zoals
hierboven gezegd, een onderdeel van Blondels onderwijs-methode die Roubo
bewust of onbewust overnam. En misschien was een zekere pedanterie hem niet
vreemd. De verbeteringen die Roubo voorstelde, hadden zonder uitzondering tot
doel om tot een beter, meer solide of fraaier product te komen. Hij was daarbij
geneigd om de onvermijdelijke hoeveelheid extra werk die er uit voortkwam, te
bagatelliseren. 58 Wanneer hij stuitte op onwil om zijn suggesties op te volgen,
beklaagde hij zich erover dat fijntimmerlieden er domweg niet aan wilden ‘par la
seul raison que ce n'est pas leur coutume.’ 59
De hierboven door mij geschetste tegenstelling doet een deel van de
beroepsgroep – met name sommige vooraanstaande maitres die wel degelijk
meegingen met hun tijd – te weinig recht, maar ik wil ermee uit doen komen in
hoeverre Roubo's uitgesproken en eigenzinnige visie op het vak afweek van die
van zijn collega's.
Wanneer ik in het volgende hoofdstuk de vaardigheid en kennis bespreek die de
fijntimmerman eigen waren, zal blijken dat Roubo, in Stürmers woorden, ‘wie die
meisten Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, nicht so sehr mit dem befasst [war],was
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Onder meer verwoord in AdM. p. 199, 292 en 787.
Voorbeelden van zijn kritiek zijn onder meer te vinden op p. 45, 165, 175, 182, 214, 217,
239, 246 en 262.
57
Roubo’s telkens terugkerende kritiek lijkt mij meer dan een retorisch middel waarmee hij de
lezer aan zijn zijde schaarde door mèt hem inferieur werk af te wijzen. Eriksen spreekt van een
pathologische minachting van Roubo’s kant voor meubelmakers. Eriksen, Svend. Early neoclassicism in France. Londen: Faber & Faber, 1974. p. 126. Janneau heeft moeite met Roubo’s
aanvallen op stoelenmakers, omdat juist in de periode rond 1770 prachtig werk werd gemaakt
door Delanois, de Tilliards en veel andere stoelenmakers. Janneau, Guillaume. Les ateliers
parisiens d’ébénistes et de menuisier aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parijs: SERG, 1975. p. 80.
58
Zo was Roubo van mening dat zijn voorstel om de zijden van koetsen niet vlak uit te voeren,
maar in een vloeiende, licht bollende lijn, slechts ‘un peu plus de sujétion de la part de l'ouvrier’
zou vragen. AdM. p. 484. Het lijdt echter geen twijfel dat dit vele dagen extra werk vereist zou
hebben.
59
AdM. p. 616.
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war, als mit dem, was sein sollte.’ 60 Het door Roubo geschetste beeld stond soms
zeer ver af van de belevingswereld van een Parijse menuisier van rond 1770. Maar
ook zal blijken dat hij vaker de gebaande paden volgde naarmate hij dichter bij de
dagelijkse gang van zaken op de werkvloer kwam. Een van de thema’s binnen mijn
onderzoek is om de spanning tussen description en perfection in L'Art du menuisier uit
te doen komen.
Bronnen
Het vele materiaal dat Roubo verwerkte was afkomstig uit vier bronnen: zijn eigen
atelierervaring, de kennis die hij tijdens zijn opleiding bij Blondel had opgedaan, de
kennis die hij verwierf uit interviews met andere vaklieden, en materiaal uit boeken
en plaatwerken. Hoewel Roubo niet scheutig was met verwijzingen naar de
herkomst of vindplaats van zijn gegevens, deed hij dat wel waar hij vond dat
bepaalde mensen dat toekwam, zoals de koetsenbouwer Dubois, de ébéniste
Chavigneau, en de spalierwerker Coursel die hun vakkennis met hem deelden. 61
Ervaring met menuiserie en meubles en ébénisterie had Roubo niet. Zijn kennisdeficit
loste hij in, enerzijds door de hem onbekende technieken zelf uit te proberen, en
anderzijds door de hulp van deskundigen in te roepen en ateliers te bezoeken. 62
Wij missen hier echter iets van de volledigheid en kennis die in de eerste twee
boeken zo duidelijk deden voelen dat er een ervaren vakman aan het woord was
die voor elke moeilijkheid die zich maar voor kon doen, meerdere oplossingen wist
aan te dragen. 63 Alternatieve of tegengestelde manieren van werken van
verschillende meubelmakers zijn in L’Art du menuisier slechts mondjesmaat te
vinden, in vergelijking met bijvoor Albrest. 64 Nu had Roubo de rol van
buitenstaander die een ambachtsman in zijn werkplaats interviewde.
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Stürmer, Michael. Herbst des alten Handwerks. München: DTV, 1979. p. 116. Stürmer
kenschetst hiermee Roubo's 'Essais sur le toisé' (p. 1242-1254) maar zijn woorden zijn van
toepassing op de AdM in zijn geheel.
61
Alle drie waren gezel in hun vak, geen meester. Kjellberg vermeldt dat Jean-Gabriel
Chavignau (sic) meester werd in 1787. Kjellberg, Pierre. Le mobilier français du XVIIIe siècle.
Parijs: Éditions de l’Amateur, 1989. Ancelin, eveneens gezel, deed Roubo ideeën aan de hand
voor de canneluremachine. Dat hij geen meesters maar gezellen consulteerde, is mogelijk te
verklaren doordat meesters meer een leidinggevende positie hadden en gezellen een meer
diepgaande kennis van techniek. Het zou er ook op kunnen duiden dat Roubo niet on speaking
terms was met andere gildemeesters. Maar het kan natuurlijk ook op toeval berusten. AdM. p.
454, 895, 917, 1221.
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Dit laatste vermeldde hij niet expliciet maar wordt gesuggereerd door het feit dat hij ‘ouvriers
reconnus pour habiles’ had geïnterviewd, en zijn observaties zoals dat sommige ébénistes in het
atelier schrijlings op de figuurzaagbok zaten om sneller te kunnen werken.
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Over zijn behandeling van marqueterietechniek schreef hij dat hij niet over de lange
praktijkervaring beschikte die nodig om het volledig te beschrijven. AdM. p. 895.
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Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies par
plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest.
Parijs: Librairie scientifique et industrielle De Malher et Cie., passage Dauphine, 1828.

108

Toen hij 1768 begon met schrijven, stond Roubo al achttien jaar midden in het
vak. Uit de L’Art du menuisier blijkt steeds weer dat hij leergierig was, zijn ogen
goed de kost gaf en met iedereen praatte over het vak. Hij moet de praktijk en alle
kneepjes van het vak feilloos beheerst hebben. Over zijn persoonlijke leerproces in
de werkplaats lezen wij jammer genoeg niets in de L’Art du menuisier .
Het lag niet in Roubo’s aard om gevonden informatie over te nemen voordat hij
zichzelf ervan overtuigd had dat die klopte. 65 Ingeval van twijfel of wanneer hij een
veronderstelling deed, vermeldde hij dat als zodanig. 66 Om kennis te verzamelen
probeerde hij niet alleen technieken uit, zoals hierboven opgemerkt, maar deed hij
bovendien toegepast onderzoek, bijvoorbeeld bij het determineren van
houtsoorten en de toepassing van kleurstoffen om hout te kleuren. 67 Hij ging dus
op eenzelfde manier tewerk als Diderot die in bepaalde gevallen gereedschap en
machines liet maken om zelf bepaalde technieken te leren. 68
Over fijntimmerwerk waren voor 1769 een aantal publicaties in het voor Roubo
ontoegankelijke Engels verschenen, verder Félibiens Principes en enige stukken in
architectuurboeken, lexica en de Encyclopédie. 69 Wat hierin te vinden was, was veelal
weinig praktisch van aard of verouderd. Roubo’s bewering dat hij de eerste was die
schreef over het fijntimmerwerk is dus op zijn plaats. Veel vroege technische
literatuur was bijeengebracht uit eerdere tekstbronnen. Hieronder zijn ook de
reisverslagen te scharen die curieuze verhalen vertelden zoals dat ebbenhout zwart
was omdat de inlanders het enige jaren in de grond begroeven. Roubo slikte
dergelijke verhalen niet maar ging op eigen waarneming af. Hij was immers niet
alleen een zoon van de Verlichting maar tegelijkertijd – misschien zelfs eerst en
vooral – handwerksman die leert door ondervinding. Eigen waarneming maar ook
mondelinge overdracht, het persoonlijke contact waren voor hem van meer
gewicht dan zijn tekstbronnen. Om het vak van fijntimmerman te leren, achtte hij
boeken (inclusief zijn eigen L’Art du menuisier ) van beperkte waarde; het komt daar
vooral aan op hard werken en liefde voor het vak. 70 Hij vermeldde een niet
onaanzienlijke hoeveelheid schrijvers maar lijkt er per saldo weinig uit
overgenomen te hebben. Wel doorkruidde Roubo net als Agricola, Alberti en
65

AdM. p. 454 en p. 1258. Hij schreef ook dat hij de vervaardiging van Boullewerk maar
beknopt wilde behandelen, omdat hij geen hulp had kunnen vinden bij het uitproberen van deze
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toegepast. AdM. p. 983.
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anderen zijn tekst met kleurrijke verhalen en verwijzingen naar historische en
bijbelse personages, zodat het geheel een meer literair karakter kreeg.
Naar de Encyclopédie verwees hij slechts drie keer, twee keer heel summier, een
keer bij zijn bespreking van de robbellijstmachine die de Encyclopédie overgenomen
had (en naar hij meende nog onduidelijk ook) uit Félibien (afb. 23). Zoals
hierboven aangehaald, waren de Encyclopédie-delen met informatie over het
fijntimmerwerk, inclusief de platenboeken, verschenen voordat Roubo aan zijn
werk begon. 71 Zijn behandeling van het fijntimmerwerk lijkt er noch qua methode
noch qua inhoud veel aan ontleend te hebben ook al bestreek hij ongeveer
hetzelfde terrein. De diepgang die hij nastreefde en het beoogde lezerspubliek
waren, zoals al eerder gezegd, zeker niet dezelfde als bij de Encyclopédie. Het lemma
MENUISERIE daarin behandelde de menuiserie en bâtiment, hetgeen Roubo’s 'eigen'
vak was zodat hij daar weinig uit te leren had; de lemmata ÉBÉNISTE,
MARQUETERIE en PLACAGE zijn beperkt van omvang en hadden Roubo evenmin
veel te bieden. Hij maakte nog het meest gebruik van de Encyclopédie voor zijn Art
du menuisier-carossier, waarin hij nagenoeg dezelfde typen in dezelfde volgorde
behandelde; ook volgde hij de Encyclopédie in het gebruik van de berline als
voorbeeld. Er waren vanzelfsprekend meer lemmata (bijvoorbeeld over
bouwkunst, meetkunde en groftimmerwerk) die voor Roubo mogelijk van nut
waren. Hij lijkt echter even weinig materiaal aan de Encyclopédie ontleend te hebben
als aan andere publicaties. Roubo liet zich met minachting uit over ‘demi-savants
[..] qui regardent comme inutile tout ce qu'ils n’entendent pas, ou ce qu’ils n’ont
pas le courage de vouloir apprendre; ce qui leur fait préférer des abrégés qui ne
leur enseignent que des mots, dans la connoissance desquels ils font consister
toute leur science, si cependant c’est une que celle qui ne sert qu’à surcharger le
mémoire sans éclairer l’esprit, & et qui fait plutôt des ignorants orgeuilleux que de
vrais savants.’ Het lijdt nauwelijks enige twijfel dat hij hier de Encyclopédie op de
korrel nam. Een soortgelijke uithaal maakte hij naar ‘ceux qui croient connoître
parfaitement un Art, lorqu’ils sont parvenu à connoître à peu près le nom et la
forme des outils.’ 72 Hij benadrukte bij herhaling dat de fijntimmerman meer in het
werk zelf leerde dan uit boeken. 73
Alleen op het gebied van architectuur en meetkundig tekenen maakte hij op een
uitgebreider schaal gebruik van gepubliceerd werk. Aan Vignola en D'Aviler
ontleende hij de regels der klassieke bouwkunst, zoals hij die natuurlijk tijdens zijn
opleiding bij Blondel geleerd had; om zijn kennis van stereometrie op een dusdanig
niveau te brengen dat hij erover durfde te schrijven – het is een bijzonder complex
onderwerp – heeft hij de nodige uren gestudeerd in het werk van Blanchard,
Frézier en dat van enige anderen. 74
71

Als laatste daarvan verscheen in 1769 deel 24, de Recueil des planches waarin MENUISIER EN
zijn opgenomen. Het laatste deel
van de Encyclopédie, vol. 28, verscheen in 1772.
72
AdM. p. 764, 970.
73
Onder meer AdM. p. 1217, 1258.
74
‘Une recherche exacte et réfléchie,’ zoals Roubo het uitdrukte. AdM. p. 293.
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Terwijl hij wel goed op de hoogte was van moderne inzichten en methoden in
de bouwkunst en het tekenen (waarin hij naar het lijkt veel verder in ging dan de
praktijk verlangde), maakte hij weinig gebruik van wetenschappelijke inzichten op
het gebied van mechanica. 75 Hij volgde in dit opzicht de traditionele praktijk die de
draagkracht van constructies niet berekende maar voor de zekerheid zo zwaar
uitvoerde dat er niets mis kon gaan. 76 Een dergelijk solide uiterlijk werd ook
esthetisch gewaardeerd. Toch week Roubo in dit opzicht niet af van wat gangbaar
was in technische handboeken: zelfs Dom Bedos wijdde in zijn werk over
orgelbouw slechts een tiental pagina's aan evenwichten en hefbomen. 77 De
negentiende eeuw zou een vergaande verwetenschappelijking zien in de manier
waarop materiaal, constructie en ornament werden beschreven, maar in de
achttiende eeuw beperkte men zich strikt tot wat doelmatig was.
Platen
De vele platen van de L’Art du menuisier vormen een zeer aantrekkelijk onderdeel
van het geheel, vanwege hun kwantiteit en genereuze afmetingen maar vooral
vanwege hun kwaliteit (afb. 37) die zich kan meten met contemporaine
architectuurboeken en als zodanig hoger is dan die van de meeste platen in de
Encyclopédie. 78 Roubo gebruikte, door elkaar, een scala aan weergavetechnieken
zoals die gebruikelijk waren voor dit type boek: vignet (realistisch aandoende
weergave van ateliers en werven), ontwerptekening-op-schaal, aanzicht, doorsnede
(soms op ware grootte), perspectief, detailtekening (ook van manuele bewerking)
en meetkundige uitslagen. Op enige platen is in plaats van een schaal in voeten en
duimen, een schaalverdeling in modulen aangegeven zoals dat in ontwerpboeken
voor architecten veel voorkwam. Het afgebeelde ontwerp kan dan met enig tekenwerk in elke vereiste afmeting worden omgezet. De meeste platen bevatten een
verwijzing naar een zestal verschillende schaalverdelingen in lengtematen; deze
schalen zijn terug te vinden op pl. 23. Met behulp van deze schalen zijn maten uit
de tekeningen af te leiden. Het aangeven van afmetingen in een tekening zelf werd
pas in de vroege negentiende eeuw gebruikelijk. 79 Roubo waarschuwde ertegen om
maten over te nemen uit de platen omdat het papier wat gekrompen of uitgezet

75

Een uitzondering is zijn uitleg over enige grondbeginselen der mechanica, bedoeld om aan
koetsenbouwers uit te leggen hoe zij een koets correct op konden hangen op het chassis. AdM.
p. 593.
76
Deforge, Yves. Le graphisme technique: son histoire et son enseignement. Seyssel: Champ
Vallon, 1981. p. 56.
77
Dom François Bedos de Celles. L’Art du facteur d’orgues. vol. 1. Parijs: Delatour, 1766. Ch.
1.
78
Roubo’s tekenvaardigheid was, in Gillispies woorden, ‘…the equal in point of artistry and
geometrical sophistication of the work of the most highly educated architect or engineer.’
Gillispie, Charles Coulston. Science and polity in France at the end of the old regime.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980. p. 349.
79
Deforges. Le graphisme technique. p. 61.
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Afb. 37

L’Art du menuisier. Plaat 375. Constructie van kapitelen in spalierwerk.
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kon zijn of omdat de graveur mogelijk niet nauwkeurig genoeg had gewerkt. 80 Het
is beter om de nauwkeurige maataanduidingen in de tekst te volgen. 81
Roubo zag de platen als ondersteuning voor zijn tekst. 82 De lezer die platen leest
zonder de bijbehorende tekst te raadplegen, loopt het risico dat hij zaken onjuist
interpreteert. Uiteraard duiden de meest platen aan hoe iets werd opgebouwd
maar niet zelden laten zij zien hoe het niet moet, of geven zij een vereenvoudigde
weergave van het eindprodukt. Er zijn ook zeer naturalistisch getekende platen die
onwenselijke praktijken ïllustreren of waar niet alles opstaat. Enige voorbeelden:

Afb. 38

Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 272.

- op pl. 272 (afb. 38) die een buffet toont waarvan de decoratie très-riche was, liet hij
het snijwerk achterwege om de constructie duidelijker uit te laten komen; 83
- op pl. 375, fig. 5 (afb. 37) zijn de acanthusbladeren niet in detail uitgetekend maar
les masses seulement.

80

AdM. p. 463. Hulot en Dom Bedos de Celles waarschuwden voor ditzelfde probleem.
Het was ook bij bouwbestekken gangbaar om nauwkeurige maten in de tekst te zetten, en niet
in de (eventueel aanwezige) begeleidende tekening. Zie Tussenbroek, Gabri van. 'Alzo zult
gijlieden dat maken.' Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Leiden: Primavera, 2013. p. 133.
82
AdM. p. 496.
83
AdM. p. 749. Clouzot, die een afbeelding van dit buffet overneemt, ziet dit over het hoofd en
spreekt over sober snijwerk. Clouzot, Henri. Les meubles du XVIIIe siècle. Parijs: Morancé,
1922. p. 50, pl. XXXIX. Roubo liet ook bij andere voorbeelden zoals de stoel op pl. 226 het
snijwerk weg.
81

113

Afb. 39

Roubo. L’Art du menuisier. Detail van Pl. 40.

- op pl. 40 (afb. 39) toonde hij in de fig. 5-19 ontwerpschema's voor onderpanelen
in inrijpoorten waarvan alleen de fig. 5, 7, 12 en 13 zijn goedkeuring wegdroegen.

Afb. 40
Afb. 41

Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 88.
Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 370.

- pl. 88, fig. 7 (afb. 40) suggereert dat het rooster bestaat uit kruisende latten maar
de houtnerf van het paneel loopt verticaal; hierin zijn aan voor- en achterkant
diagonaal groeven geschaafd waardoor een rooster ontstaan is; de tekst
verduidelijkt dit.
- pl. 370, fig. 6 (afb. 41) geeft een voorbeeld van hoe men verstekken in gebogen
lijstwerk niet moet maken; fig. 5 geeft de juiste oplossing.
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Er zijn al met al vele tientallen platen waarop niet de gangbare ontwerpen of
constructies staan afgebeeld maar minder fraaie of ontoelaatbare varianten. 84

84

Nog enige voorbeelden: pl. 57, fig. 3 illustreert un fort mauvais effet van lijstwerk rond een
wandbespanning; pl. 30, fig. 12 toont een verbinding tussen raamluiken die een lelijke kier
oplevert; fig. 11 biedt een fraaiere oplossing; pl. 34, fig. 1-4 laat vier mogelijkheden zien om
ramen te laten sluiten; van fig. 4 vermeldde Roubo dat deze methode, de minst stevige, zo min
mogelijk diende te worden toegepast; pl. 56, fig. 15 en 16 tonen hoe het normaal gesproken de
hoogtes van neuten (het plintstuk van een architraaf rondom een deur) werden geproportioneerd
naar de breedte van de architraven die zij ondersteunen. Hun hoogten kunnen binnen een ruimte
daardoor verschillen, wat niet erg fraai en niet logisch is. De fig. 17 en 18 geven de door Roubo
voorgestelde, verbeterde methode weer, die in de praktijk echter niet (of weinig?) werd
toegepast; pl. 102, fig. 5a geeft een mogelijke maar niet zo handige manier om een hol
onderdeel te lijmen, fig. 5b geeft de betere oplossing; pl. 282, fig. 1: het fineerwerk op hoek
ABC is veel minder fraai dan op hoek DEF; deze laatste geniet de voorkeur maar geeft veel
meer werk, de eerste is de gangbare manier van werken.
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7

De kunst van de fijntimmerman

In dit hoofdstuk zal ik een nadere analyse geven van de vier voornaamste
deelgebieden binnen het fijntimmerwerk: het ontwerpen, het technische tekenwerk, de materiaalkennis en tenslotte de gereedschappen, bewerkingstechnieken en
constructieleer. Wat Roubo schreef over deze kennis en vaardigheden, zal in dit
hoofdstuk getoetst worden aan hetgeen is af te leiden uit andere historische
bronnen, met inbegrip van bewaard gebleven meubel- en interieurkunst, en aan
gegevens uit moderne publicaties. Aan de hand hiervan zal geprobeerd worden om
op een aantal centrale vragen een antwoord te geven: welke inhoud gaf hij aan de
kunst van de fijntimmerman? Zijn er aspecten aan het vak die hij sterk benadrukte
of juist wegliet? Aangezien in voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen
dat Roubo qua ontwikkeling een zeer uitzonderlijke menuisier was, moet getracht
worden om een antwoord te geven op de vraag of hij het ambacht beschreef
vanuit het blikveld van de ambachtsman, danwel dat hij daar bewust of onbewust
afstand van nam. Staan zijn teksten en tekeningen dicht bij de traditionele praktijk
en in hoeverre is er sprake van theorievorming? Kan zijn werk in dit opzicht
gezien worden als opmaat naar de negentiende-eeuwse vakboeken over menuiserie ?
Hoe traditioneel danwel vernieuwend zijn de door Roubo beschreven methoden
en producten, en welk ontwikkelingsniveau van het fijntimmerwerk weerspiegelen
zij?
Hiermee is hopelijk een antwoord te geven op de kernvraag in dit onderzoek, of
L’Art du menuisier een historisch betrouwbare weergave biedt van de achttiendeeeuwse atelierpraktijk. Lijkt het er, anders gezegd, op dat Roubo’s voorstelling van
de menuiserie dicht staat bij het leven en werk van een vooraanstaand vakman zoals
Riesener, van de doelen die deze had, de middelen die hij aanwendde om deze te
realiseren, en van de gang van zaken in diens atelier? Mede op grond van de
antwoorden die wij hier vinden, zal in hoofdstuk 8 bepaald kunnen worden welke
(toegepaste) waarde de L’Art du Menuisier heeft voor een breder begrip en kennis
van interieurkunst en voor het werk van de hedendaagse restaurateur.

7.1

De ontwerppraktijk

l’Artisan, pour sa part, préfère d'ordinaire la routine à l'effort d'imagination. 1

Betimmeringen en meubelen worden gemaakt naar een ontwerp. De kunst van het
ontwerpen werd veelal beschouwd als een van de voornaamste onderdelen van het
vak van de fijntimmerman. Het stelde hem in staat om een getekend ontwerp te
lezen, te interpreteren en uit te voeren en om, afhankelijk van zijn kwaliteiten,
zelfstandig ontwerpen te maken. In het onderstaande wil ik onderzoeken wat
Roubo's ideeën dienaangaande waren en in hoeverre deze strookten met die van
zijn tijdgenoten.
1

Verlet, Pierre. Le mobilier français du XVIIIeme siècle. Parijs, PUF. p. 28.
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In de zeventiende eeuw doorliep de fijntimmerman un apprentissage technique et
artistique en was het ontwerpen zodoende nog onderdeel van het geleerde
handwerk. 2 Hoe het zich heeft losgemaakt uit het handwerk of zich ontwikkelde
binnen de vrije beroepen is moeilijk te schetsen en valt buiten het onderzoeksveld
van deze dissertatie. 3 Wat hier van belang is, is te kunnen constateren dat
ontwerpen een op zichzelf staand beroep is geworden aan het einde van de
achttiende eeuw, zoals dat uit de door Roubo beschreven praktijk ook blijkt. 4 Op
verschillende plaatsen in Roubo’s tekst wordt duidelijk dat grote of bijzondere
opdrachten door de fijntimmerman worden uitgevoerd onder leiding van een
architect, décorateur of andere ontwerper. Het zijn alleen nog de ondergeschikte
delen die de fijntimmerman van begin tot eind zelf bedenkt en maakt.
Toen in de vroege achttiende eeuw de markt voor fijntimmerwerk zich
verbreedde en diversifieerde, werden zowel aan de makelij als aan het
ontwerpproces hogere eisen gesteld. Wie op deze behoefte aan geraffineerder
ontwerpen insprongen, waren niet in de eerste plaats de uitvoerende
ambachtslieden maar vooral mensen die zich hierin een opleiding konden
veroorloven. 5 Van een klein aantal meubelmakers is bekend dat zij hun zoons
enige uren per week lieten onderwijzen door een tekenmeester; Roubo had, zoals
hierboven beschreven is, tekenlessen gevolgd bij Jacques-François Blondel en gaf
later zelf een paar uur per week tekenles aan zijn leerling Edmé-Claude Durand. 6
Voor ambachtslieden lag de weg naar een volwaardige tekenopleiding gewoonlijk
niet open en zij richtten hun aandacht in de eerste plaats op complexer wordende
techniek en het voldoen aan hogere kwaliteitseisen.
Hoewel de menuisier en bâtiment en de menuisier en meubles tot hetzelfde gilde
behoorden en dezelfde producten mochten vervaardigen, waren hun activiteiten in
2

Het feit dat fijntimmerlieden het ontwerpen kwijtraakten aan architecten betekende ‘un déficit
préjudiciable aux artisans dans l’acquisition d’une certaine culture artistique.’ Encyclopédie des
métiers. La menuiserie. Tome 7. Les ouvrages. Parijs: Librairie du compagnonnage, 2014. p. 29.
Het eerste wat Furetière in het lemma MENUISIER schreef, was dat de menuisier in staat was om
te tekenen. Furetière, Antoine. Dictionnaire universel. Den Haag: Leers, 1690.
3
Zie hierover bijvoorbeeld: Fuhring, Peter. Ornament, nijverheid en kunst: de geschiedenis van
het ontwerp. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van de bijzondere leeropdracht Toegepaste
Kunsten en Kunstnijverheid (de Ottema-Kingma leeropdracht) aan de Faculteit der Letteren van
de Radboud Universiteit Nijmegen. 2006. Voorts: Honour, Hugh. Cabinet makers and furniture
designers. Londen: Weidenfeld & Nicholson, 1969. p. 21; Ward-Jackson, Peter. English
furniture designs of the eighteenth century. Londen: HMSO, 1958. p. 3-5.
4
‘Le Métier fit place à l’Art,’ in de woorden van Jacques-François Blondel, die zich dat proces
moet hebben zien voltrekken in de loop van de achttiende eeuw. Blondel, Jacques-François,
Pierre Patte. Cours d’architecture. Leçons donnés en 1750 et les années suivantes, par J.F.
Blondel, architecte, dans son École des Arts. 9 dln. Parijs: Desaint, 1773. dl. 5. p. 7.
5
Deforge, Yves. Le graphisme technique: son histoire et son enseignement. Seyssel: Champ
Vallon, 1981. p. 147.
6
In de overeenkomst tussen Roubo en de vader van de jongen, Edmé Durand, koopman, is te
lezen dat Roubo ‘s’oblige à apprendre et enseigner son dit art de la menuiserie, ainsi que le
dessin et tout ce dont il se mêle et entremet en icelui, sans lui en rien cacher.’ A.N. 2 mai 1781.
Étude VIII 1247. Dank aan Bruno Belhoste voor deze informatie.
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de praktijk gescheiden. In het interieurtimmerwerk was elke opdracht uniek, meer
architectonisch van aard en veel groter van omvang. De professionele ontwerper,
cq. de architect, deed zich hier al eerder gelden dan in de meubelkunst waar de
ontwerpen voornamelijk uit andere bronnen afkomstig waren en de relatie met
opdrachtgevers meestal anders van aard. Daarom wordt elk van deze twee apart
besproken. Bij beide zal blijken dat verschillende spelers, van de tekenaar tot de
werkman aan de werkbank, het hunne bijdroegen aan het ontwerp van de auctor
intellectualis vooraleer het eindresultaat bereikt was.
Interieurtimmerwerk en ontwerp
Hoeveel complexer het fijntimmerwerk in de loop van van de achttiende eeuw in
technisch opzicht werd, zal in hoofdstuk 7.4 ter sprake komen. Deze technische
complexiteit vloeide voort uit de veel geraffineerder en meer ruimtelijke vormen in
de achttiende eeuw en uit de grote variëteit daarin, die de ‘canons traditionnels de
la construction,’ zoals Deforge het formuleert, verre te boven gingen. Het
traditionele interieurtimmerwerk bestond tot dan toe in hoofdzaak uit panelen in
raamwerken versierd met lijstwerk waarin verschillende typerende profielvormen
zoals de papegaaibek werden toegepast. 7 Men streefde daarbij naar een goed
afgewogen ordening en compartimentering van panelen, pilasters, ramen, deuren
en schoorsteenboezems. Zoals wij steeds bij Roubo lezen, waren een mooi
gekozen vlakverdeling, goed vormgegeven lijstwerk en sierlijke maar niet
overdadige contouren voor de menuisier de zaken waarin hij zich kon onderscheiden. 8 Er bestond een corpus aan voorschriften voor het ontwerpen van
betimmeringen, dat voor een aanmerkelijk deel in de L’Art du menuisier is
vastgelegd. De betimmering werd doorgaans verdeeld in een sokkellambrisering
(lambris d'appui) met daarop de zogenaamde buik- of kimlijsten, en een
bovenlambrisering (lambris de hauteur) of in plaats daarvan een wandbespanning. De
voorschriften bepaalden dat een paneel twee tot drie maal zo hoog mocht zijn als
breed, afhankelijk van de élégance van het vertrek. Wanneer panelen te hoog
dreigden te worden in verhouding tot hun breedte, werden friezen (smalle,
7

Lucotte vermeldde deze traditionele profielen wel maar kwalificeerde ze als 'plus toléré que
tolérable.' Lucotte, J.B. Le vignole moderne. vol. 2. Parijs: Mondhard et Jean, 1781. p. 41. Voor
de moderne niet-geoefende beschouwer zijn ze moeilijk te onderscheiden van de zogenaamde
‘orde-profielen’ maar Lucotte benoemde elk ervan met benamingen die ze daar duidelijk van
onderscheiden. Menuiserie-profielen hebben ondersnijdingen en zijn verhoudingsgewijs vlakker
dan 'architectuur' profielen, die meestal even hoog als breed zijn. Jacques-François Blondel
behandelde de traditionele menuiserie-profielen in De la distribution des maisons de plaisance
et de la décoration en général. Parijs: Jombert, 1737-1738. vol. 2. p. 167.
8
Contouren dienden sierlijk van vorm te zijn en vooral niet jarreteux, dat wil zeggen vloeiend
en zonder knikken: ‘rien n'est si important que d'en bien faire les contours.’ AdM. p. 617, 682,
748 en elders. In zijn behandeling van de vormgeving van buffetten, noemde Roubo profielen,
vlakverdeling en contourwerk les ornements de Menuiserie als onderscheiden van versiering in
de vorm van snijwerk. AdM. p. 748, 750 en 1255. Zie ook Blondel. Cours d’architecture. vol.
5. p. 11-14.
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liggende compartimenten) ingevoegd. In buitengewoon hoge ruimten werd boven
zo'n fries een extra paneel ingevoegd. Plaat 58 (afb. 43) geeft oplossingen voor
vertrekken in hoogten tot aan 18 voet. 9

Afb. 42 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 92. Links een kerkentreeportaal décorée d’un ordre
d’architecture, rechts een vestibule met een décoration de menuiserie.

Roubo noemde dit traditioneel vormgegeven werk – voor ons enigszins
verwarrend – décoration de menuiserie. 10 Dit behield voor een deel zijn plaats maar
kreeg een ondergeschikte rol toen men in de tweede helft van de achttiende eeuw
de vormen van de klassieke bouwkunst in een meer pure vorm in het interieur ging
toepassen. Deze nieuwe, architectonische manier van vormgeven genoot in
Roubo's ogen de voorkeur. Zowel Roubo als de Encyclopédie omschreven
betimmeringen die volgens de klassieke bouworden zijn ontworpen als lambris
décorés d'ordre d'architecture of korter, als lambris décorés d'architecture, waarbij 'architecture'
werd opgevat als een puristische vormgeving naar een van de vijf klassieke
zuilenorden. 11 Uiteraard waren betimmeringen tot dan toe ook opgebouwd in een

9

Deze regels betroffen met name betimmeringen de menuiserie die werden toegepast ‘dans les
pièces qui ne sont pas susceptibles d'une grande décoration, & où par conséquence on a plus
d'égard à la solidité qu'à la magnificence.’ Voor de vlakverdeling van betimmeringen
gedecoreerd naar een zuilenorde geeft de AdM geen aanwijzingen.
10
Op p. 134 van de AdM stelde Roubo het profil (...) de l'Architecture de l'Ordre tegenover
profils usitées dans la menuiserie; op p. 244 onderscheidde hij kerkportalen décorés d'un Ordre
d'Architecture van kerkportalen met een décoration [...] de la Menuiserie ordinaire. AdM. p.
244. Pl. 104, fig. 8 en 9 illustreren klassieke hoofdgestellen en fig. 10 corniches d'une autre
forme. Ook in L'Art du treillageur hanteerde hij dit onderscheid. AdM. p. 1123. Een
tegenwoordig in het Frans gebruikte term voor wat Roubo de menuiserie noemde, is à la
française.
11
Onder meer AdM. p. 134; Encyclopédie. Recueil de planches. vol. 24. p. 12. Parijs, 1769.
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klassiek idioom, maar aan het vrije spelen met vormen en ornamenten daaruit
kwam een eind.

Afb. 43 Roubo. L’Art du menuisier. Pl. 58. Vlakverdeling voor betimmeringen in toenemende
afmetingen. Naarmate een vertrek hoger is, wordt de lambris de hauteur in meer panelen en friezen
verdeeld.

De tweedeling in menuiserie en architecture wordt in de eerste twee boeken van de
L’Art du menuisier consequent doorgevoerd; aan betimmeringen en menuiserie schonk
Roubo in zijn teksten minder aandacht omdat deze vooral gemaakt werden bij
minder belangrijke opdrachten. Afgaande op wat bewaard is gebleven, zijn dat er
misschien veel meer geweest dan de door Roubo hoger geachte lambris décorés
d'architecture. In elk geval tonen zijn afbeeldingen veel betimmeringen en menuiserie.
Op pl. 91 en 92 (afb. 42) toonde hij een kerkportaal in twee varianten, het ene in
‘décoration de menuiserie,’ het andere ‘décoré d’un ordre d’Architecture […] qui
est beaucoup plus grave que celle de la Menuiserie.’ 12
Het ontwerp en de stappen waarin het werd gerealiseerd
Ontwerpen voor rijke interieurbetimmeringen waren in het achttiende-eeuwse
Frankrijk doorgaans afkomstig van een architect; minder belangrijke (delen van)
projecten werden, zoals gezegd, ook wel door de fijntimmerman ingevuld of
12

AdM. p. 244.
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vormgegeven (afb. 48). De tekeningen voor het snijwerk werden gewoonlijk
gemaakt door de houtsnijder die het zou uitvoeren, binnen zekere, door de
ontwerper aangegeven kaders. 13 Wanneer het een groot nieuwbouwproject betrof,
bepaalde de architect in overleg met zijn opdrachtgever de omvang en vorm van
het bouwwerk, welke zuilenorde(n) en ornamentiek er op het exterieur werden
toegepast, en hoe de ruimteverdeling en decoratie van het interieur moesten
worden. 14 Naast architecten waren décorateurs actief als professionele ontwerpers
van interieurs. 15
De ontwerpen hadden de vorm van schetsen en tekeningen op papier,
uiteenlopend in detaillering en volledigheid, en dienden om de opdrachtgever te
tonen hoe het eindresultaat eruit zou kunnen gaan zien. 16 Félibien gebruikte voor
de eerste ontwerpschets het woord esquisse; deze werd uitgewerkt tot een dessein, dat
wil zeggen een tekening waarop aanzichten, plattegrond en doorsnede zijn
getekend. Met dergelijke tekeningen maakte de ontwerper aan de maker duidelijk
wat hij wilde laten uitvoeren. Het was dus essentieel dat de fijntimmerman in staat
was om ontwerptekeningen te lezen. 17 Hij moest van de ramen, deuren en
lambrizeringen in het ontwerp de exacte positie bepalen op basis van zijn inmeting
van de betreffende ruimte, alsmede hun hoofdmaten en geleding in onderdelen. 18
Briseux raadde aan om alle ‘pièces où il pourroit se rencontre de la difficulté’ in het
groot te tekenen. 19 Dit was in het bijzonder van belang bij ruimtelijk complexe
werkstukken zoals luiken en dagkanten van ramen die de fijntimmerman
nauwkeurig op papier moest uittekenen om fouten in de uitvoering te voorkomen.
Andere tekeningen op papier vinden wij niet vermeld bij Roubo en ik heb geen
13

Briseux schreef dat het snijwerk als het ware een toevoeging is en dat de betimmering
zodanig ontworpen werd dat deze op zichzelf ‘satisfasse la vuë par les seules formes.’ Briseux.
L’Art de bâtir des maisons de campagne. 2 vol. Parijs: Prault, 1743. vol. 2. p. 154. Over het
praktische werk van de sculpteur is in de literatuur bijzonder weinig te vinden. Zie: Perrault,
Gilles. Sculptures sur bois. Vial, 1986.
14
Zoals Gallet vermeldt, hadden sommige opdrachtgevers uitgesproken ideeën over
vormgeving en deden zij zich in mindere of meerdere mate gelden. De marquis de Marigny (die
directeur des bâtiments du Roi was) schreef over ontwerpen voor zijn nieuwe huis waar
Soufflot aan werkte: ‘Je tremble toujours que la cornisch de mon salon de Paris ne soit trop
lourde. Sans doute en avez-vous prévu l'effet et je m'en rapporte à vous.’ Marigny was zeer
actief betrokken bij het ontwerp en had van zijn kant Soufflot wat krabbels (griffonné) gestuurd.
Gallet, Michel. Demeures parisiennes. Parijs: Le Temps, 1964. p. 41.
15
Lemma MENUISERIE. Encyclopédie. vol. 10. p. 349.
16
Van courant alledaags werk werden meestal geen tekeningen gemaakt maar bestond het
‘ontwerp’ uit een in woorden en maten uitgeschreven bestek. Briseux. Architecture moderne ou
l’art de bien batir pour toutes sortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que
pour les palais. Parijs: Jombert, 1728. p. 87. Zie hierover verder hoofdstuk 7.2, noot 158.
17
AdM. p. 2, 153
18
Het inmeten is het opmeten van alle maten van een vertrek en de daarin aanwezige openingen
voor ramen en deuren. Roubo besprak dit op p. 273-279. Het was daarbij van cruciaal belang
om na te gaan of muren loodrecht waren gemetseld, of zij haaks ten opzichte van elkaar
stonden, en of plafond en vloer waterpas waren.
19
Briseux. L’Art de bâtir des maisons de campagne. vol. 2. p. 153.
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aanwijzingen kunnen vinden dat deze door fijntimmerlieden werden gemaakt. Het
decoratieve beeldhouwwerk was, zoals gezegd, voorbehouden aan de houtsnijder.
Deze tekende het soms op ware grootte op een houten tekenbord en kopieerde
het, na goedbevinden, vandaar op papier; tenslotte werd de tekening van het
papier doorgestoven op het werkhout. De menuisier had er voor te zorgen dat er
een voldoende massa hout zat op plaatsen waar het snijwerk moest komen, zoals
hij dat ook deed voor wandtafels met snijwerk. 20
Roubo beschreef dat het interieurontwerp of delen ervan in een volgend
stadium op ware grootte op de muur werden uitgetekend, 'afin que l'on puisse
juger de l'effet de tout l'ouvrage.' 21 Een ontwerp op ware grootte op een muur of
vloer uittekenen is een werkwijze die al in de dertiende en veertiende eeuw werd
toegepast; het werd ook door Alberti en Vasari vermeld. 22 Hetzelfde werd
natuurlijk mutatis mutandis voor frescoschilderingen toegepast. Sakarovitch geeft
enige voorbeelden van deze praktijk inzake het ontwerpen van gevels en ramen. 23
Hij vat ze op als voorstudie waarin verbeteringen aangebracht konden worden,
zoals dat ook voor interieurontwerpen het geval geweest zal zijn.
Bepaalde onderdelen van het ontwerp zoals lijstwerk werden in hout
gemodelleerd omdat hun effect (afmetingen, lijnen, massa, rondingen, lichtval etc.)
zo beter te beoordelen was dan alleen op basis van een getekend aanzicht en een
doorsnede. 24 L’art de profiler was binnen het interieurontwerp buitengewoon
20

AdM. p. 697 en pl. 267. Janneau geeft enige voorbeelden van de samenwerking tussen
menuisiers en sculpteurs. Janneau, Guillaume. Les ateliers parisiens d’ébénistes et de
menuisiers aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parijs: SERG, 1975. p. 12
21
AdM. p. 277 beschrijft het uittekenen van lambrizeringen op de wanden van een vertrek en p.
1187 het uittekenen van spalierwerk op ware grootte op een muur. Blondel schreef dat een
architect niet alleen in de stilte van zijn werkkamer goed moest kunnen tekenen, maar evenzeer
op de muur of op de vloer, en desnoods op een steiger. Cours d’architecture. p. 15. ForrayCarlier geeft foto's van een dergelijke voortekening. Forray-Carlier, Anne. Les boiseries du
Musée Carnavalet. Dourdan: Vial, 2010. p. 29 en 84. Grandsart vermeldt de vondst van
verschillende presentatietekeningen voor een rijke betimmering op de muren van een salon in
het Arsenal te Parijs. Grandsart, Hervé. ‘L’Arsenal coté musique.’ Connaissance des Arts. No.
668. (2009) p. 102-107. Gallet schrijft dat Mansart voor Louis XIV au fusain een schets voor
een trap op een gepleisterde muur tekende. 1995. p. 9. Baarsen vermeldt deze praktijk ook voor
Nederland, zie: Baarsen, Reinier. Rococo in Nederland, Zwolle: Waanders, 2001. p. 125.
22
‘First, this is how to determine the profile. On a stretch of pavement or level piece of wall, to
be known as the ‘tracing,’ a straight line is drawn, &c.’ Alberti, Leon Battista. On the art of
building in ten books. Vert. Joseph Rykwert, Neil Leach, Robert Tavernor. Cambridge, MA:
MIT, 1988. p. 186; Vasari, Giorgio. Vasari on technique, being the introduction to the three
arts of design, architecture, sculpture and painting, prefixed to the lives of the most excellent
painters, sculptors and architects. vert. Louisa S. Maclehose. New York (N.Y.): Dover, 1960.
par. 77.
23
Sakarovitch, Joel. Épures d’architecture. De la coupe des pierres à la géométrie descriptive.
XVIe-XIXe siècles. Basel: Birkhauser, 1998 p. 125.
24
Lemma MOULURE. Encyclopédie. Jaucourt voegde eraan toe dat ‘ceux qui n'ont vu les
antiques que dans les livres, prennent difficilement le goût de ces originaux.’ Millon vermeldt
eveneens het maken van lijstwerk op ware grootte in de ontwerpfase; dit zijn de zogeheten
modani, waarvan de modénature was afgeleid. Millon, Henry A. 'Les maquettes dans
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belangrijk. 25 Profielen zijn, in de woorden van D’Aviler die Roubo en anderen
graag citeerden, als de letters van het architectonische alfabet. De uitvoerende
menuisier had hier een belangrijke rol omdat hij bepaalde welke 'spanning' een
profiellijst kreeg. 26 Design proposes, workmanship disposes: 27 het succes van het
getekende ontwerp wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de
uitvoerende hand. Bij zijn bespreking van de precieze vorm die interieurprofielen,
vergeleken met buitenprofielen, moesten krijgen, gebruikte Roubo de term ressenti,
waarmee hij naar het lijkt aanduidde dat het lijstwerk voldoende volume en
spanning moet hebben om te ‘spreken.’ 28 Lucotte benadrukt dat de artiste bij het
vormgeven van een profiel ook rekening moest houden met kwesties zoals het
gezichtspunt van de kijker. Afhankelijk van het soort ruimte waarin het lijstwerk
werd toegepast, diende hij er een 'caractère ferme ou léger, riche ou simple' aan te
geven. 29 Alle auteurs die over profielen schrijven, zijn het erover eens dat hun
doorsnedevorm in beginsel meetkundig getekend werd, maar dat zij in het werk
hun definitieve uitdrukking kregen.
Waar het werken met modellen in de bouwkunst wijdverbreid was, zijn
schaalmodellen van complete interieurontwerpen vrijwel niet bekend, afgezien van

l'architecture de la Renaissance.' Millon, Henry A., V.M. Lampugnani (ed). Architecture de la
Renaissance italienne de Brunelleschi à Michel-Ange. [tent. cat.] Palazzo Grassi. Flammarion,
1995. p. 70. De Dictionnaire de l’Académie Française (6de editie, 1835) definieert modénature
als ‘Proportion et galbe des moulures d’une corniche.’ De Encyclopédie des métiers. La
menuiserie definieert modénature als ‘effet obtenu par le choix des profils et des proportions de
la mouluration.’ Encyclopédie des métiers. La menuiserie. Tome 4. Les savoirs et les savoirfaire. Parijs: Librairie du compagnonnage, 2005. p. 124.
25
Blondel sprak zelfs van le goût des profils en hij schreef dat het profileren te vaak werd
overgelaten aan de entrepreneur: ‘Lorsque c’est un homme de mérite, cette partie n’est jamais
très mal; mais l’ouvrage fini, l’on sent qu’elle pourroit être mieux.’ Cours d’architecture. vol.
5. p. 13, 17. Er zij overigens gewezen op de verwarring die kan ontstaan tussen het Franse
profil,wat in het Nederlands ‘lijst’ betekent; het Nederlandse ‘profiel’ staat gelijk aan het Franse
moulure.
26
In zijn boek over draaiwerk schreef Plumier: ‘il est encore nécessaire de bien entendre le
profil pour donner le bon goût aux ouvrages.’ De regels zoals die zijn vastgelegd in boeken, zijn
volgens Plumier ontoereikend om echt iets moois te kunnen uitvoeren, anders gezegd, het is in
woorden niet uit te leggen, ‘L'oeil seul en doit préscrire les régles et les lois.’ Plumier, Charles.
L’art de tourner, ou de faire en perfection toutes sortes d’ouvrages au tour. Parijs: Jombert,
1749. p. 138.
27
Het citaat vormt de titel van Pye’s eerste hoofdstuk in: Pye, David. The nature and art of
workmanship. Cambridge: University Press, 1968. Pye vergelijkt de architect met een dirigent,
de werkman met het orkest.
28
Zich baserend op D’Aviler omschreef Jaucourt deze architectuurterm, die ook betrekking kan
hebben op de vorm van zuilen, als ‘plus bombé ou plus fort qu'il ne doit être.’ Lemma
RESSENTI. Encyclopédie. vol. 14. p. 186. De Dictionnaire de l’Académie française geeft als
bijzondere betekenis van ressenti: ‘Des formes, des traits, des touches auxquelles l’artiste a
donné du caractère et de la forme.’
29
Lucotte. Le vignole moderne. vol. 3. p. 43.
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kerkmodellen die exterieur en interieur lieten zien; 30 Gallet vermeldt een enkel
voorbeeld van een maquette voor een woonhuisinterieur. 31 Campbell beschrijft
hoe modellen werden gebruikt tijdens de bouw van St. Paul's Cathedral. De
modellen van ornamenten die daar gemaakt werden, dienden primair als
voorstudie (net als de modani van lijstwerk) maar konden daarna tevens als
voorbeeld voor de houtsnijders gebruikt worden: 'Study of the models also
reinforces the collective nature of building design and the constant and necessary
interactions between architects and their craftsmen by which decisions are made.' 32
Interieurbetimmeringen naar klassieke zuilenorden
De vormgeving in interieurtimmerwerk was, voor zover het geen ouderwetse
décoration de menuiserie was, gebaseerd op een van de vijf klassieke zuilenorden:
Toscaans, Dorisch, Ionisch, Korinthisch en Composiet. Elke orde heeft zijn eigen
proporties, lijstwerk en ornamenten en, op grond van zijn specifieke karakter, zijn
toepassingsgebieden. 33 Zoals bekend correspondeert de reeks Toscaans - Dorisch Ionisch - Korinthisch- Composiet enigszins met een verloop van robuust naar fijn.
Het geheel aan regelgeving dat dit klassieke bouwen met zich meebracht, kan hier
niet in extenso uiteen gezet worden, maar het is nodig om kort in herinnering
brengen hoe complex het is. Ten eerste verduidelijkt dit dat het specialistenwerk
was, en ten tweede dat het uitvoeren van deze ontwerpen zeer veel aandacht,
rekenwerk, zorg en vakmanschap vergde.
Zoals elke orde een vaste verhouding van zuildikte tot zuillengte kent, hebben
alle onderdelen van het geheel, tot het kleinste aan toe, vaste onderlinge
verhoudingen die worden uitgedrukt in (delen van) modulen. In het bouwkundig
ontwerpen werkte men veelal niet met maateenheden (voeten, duimen en strepen)
maar met modulen. De module is per definitie de halve diameter van de zuil; een
module kon worden onderverdeeld in twaalf, achttien of dertig delen of minutes. 34

30

Aan het gebruik van modellen in de bouwkunst zijn studies gewijd door Millon en
Lampugnani, Architecture de la Renaissance italienne de Brunelleschi à Michel-Ange, en
Tieskens, R.W., D.P. Snoep en G.W.C. van Wezel. Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes
in Nederland. [tent. cat.] Zutphen: Terra, 1983.
31
Gallet. Demeures parisiennes. p. 33.
32
Campbell, James W.P. 'The first complete list of all the models made for the construction of
St. Paul's Cathedral, London 1675-1720.' in: Carvais, R. et al (ed.) Nuts & bolts of construction
history. Culture, technology and society. Parijs: Picard, 2012. p. 177. Ook Forray-Carlier
benadrukt dat het eindresultaat van een betimmering niet aan slechts een man is toe te schrijven.
Les boiseries du Musée Carnavalet. p. 22.
33
Het is een algemeen bekend principe. Roubo adviseerde bij het betimmeren van kerken de
Korinthische orde voor de Maagd te gebruiken, de composiete orde voor kerkvaders en
martelaren etc. AdM. p. 242.
34
In L'Art du treillageur behandelde Roubo de proportionering van de Dorische, Ionische en
Korinthische orde. p. 1040-1058 en pl. 338. De module van de meer verfijnde orde werd in een
groter aantal minutes verdeeld, pour éviter les fractions. AdM. p. 1044.
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Elke orde heeft zijn eigen aankleding van ornamenten en lijstwerk. De vorm van
de basementen en kapitelen is natuurlijk kenmerkend, maar ook het al dan niet
toepassen van metopen, trigliefen, consoles etc., elk in hun orde-specifieke vorm.
Hoewel elementen zoals tandlijsten en cannelures in elke orde kunnen voorkomen,
zijn hun aantal en proporties vaak anders. Om hiervan twee voorbeelden te geven:
de verhouding van hoogte:breedte:dikte van de tanden in de Dorische tandlijst is
3:2:1; in de Ionische tandlijst is dat 3:2:2; zowel de Ionische als de Korinthische
zuil hebben 24 cannelures maar bij de Ionische zuil is het vlak tussen twee
cannelures 1/3 van hun breedte, bij de Korinthische 1/4.

Afb. 44 Betimmering uit het Hôtel de Breteuil, nu in het Musée Carnavalet. Hoewel hier geen
zuilen of pilasters zijn toegepast, is er sprake van een Ionische Orde, zoals onder meer blijkt uit de
kroonlijst ondersteund door consoles, het vlakke fries en de architraaf die in drieën is getrapt. De
verhoudingen tussen het lage gedeelte van de lambrizering, het muurvlak daarboven en het
hoofdgestel corresponderen met de verhoudingen tussen basement, zuil en hoofdgestel van de
Ionische orde.

De vorm van het lijstwerk in het hoofdgestel (architraaf, fries en kroonlijst)
heeft per orde een kenmerkende verdeling in vlakke, holle en bolle lijstdelen en
een meer of minder geprononceerde plasticiteit en diepte; ook de vormgeving van
de andere bouwdelen zoals balustrades, nissen en frontons verschilt per orde.
Behalve deze bepalingen ten aanzien van vorm en verhouding, zijn er veel regels
voor het ordenen van onderdelen: zo mag een stuk lijstwerk niet over een zuil

125

heenlopen; heeft een balustrade minimaal 5 en maximaal 13 balusters; mag er zich
op het midden van een muurvlak geen zuil of pilaster bevinden etc. 35
Wanneer alle vormen naar verhouding en voorschriften zijn toegepast, is binnen
een gegeven ontwerpopdracht perfectie in principe bereikbaar. Veel van de
genoemde regels kennen zekere marges en vrijheden maar om deze te kennen,
moest de ontwerper het hele wetboek aan regels kennen. Dat diende dan in elk
geval te gebeuren vanuit de aangeleerde attitude en gevoel voor decorum. In
sommige delen van de compositie kon de architect omwille van het effect tegen
het decorum ingaan. 36
Vooral in het interieur werden zuilen of pilasters vaak als te aanwezig en
overdadig ervaren. Mercier schreef in zijn Tableau de Paris: ‘je suis las de voir des
colonnes, encore des colonnes, et partout des colonnes.’ 37 Men paste daarom wel
een ‘gereduceerde’ orde toe waarbij de zuil of pilaster werd weggelaten. Toch is het
gebouw of interieur ook dan ontworpen naar een gegeven zuilenorde: 'Il y a
beaucoup de bâtimens, qui sans avoir de colonnes ni même de Pilastres, ne laissent
pas de prendre le nom de quelqu’un des Ordres, parce qu’il suffit qu’ils ayent des
parties qui en marquent le caractère.' 38 Roubo vermeldde deze mogelijkheid ook,
evenals de mogelijkheid om het hoofdgestel in hoogte te reduceren, eventueel
door het fries weg te laten. 39 Dit heeft het voordeel dat het (resterende)
hoofdgestel minder zwaar drukt op de ruimte en het vormt dan bovendien een wat
vloeiender overgang naar het plafond.
De fijntimmerman moest het systeem van de zuilenorden kennen om daarmee
zelf te ontwerpen of om een tekening van een architect in een tastbaar product uit
te kunnen voeren. Hij was degene die de derde dimensie aan het papieren ontwerp
toevoegde en de exacte bestekmaten bepaalde. 40 De kennis van de zuilenorden was
35

AdM. p. 1073, 1074, 169.
AdM. p. 1078. Zie ook: Anstey, Tim. 'The dangers of decorum.' Architectural Research
Quarterly. vol. 10. no. 2. (2006) p. 131-139.
37
Mercier, Louis-Sébastien. Tableau de Paris. Heruitgave bezorgd door Jean-Claude Bonnet.
Parijs: Mercure de France, 1994. Artikel ARCHITECTURE. Ook Lucotte keurde het kwistige
toepassen van zuilen, met name in woonhuizen af. Lucotte. Le vignole moderne. vol. 3. p. 33.
38
Forest de Bélidor, Bernard. La science des ingénieurs. Parijs, 1729. Geciteerd naar: Schmidt,
F.H. Pieter de Swart. Architect van de Achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 1999. p. 25.
Hetzelfde vinden wij in de Encyclopédie, lemma ORDRE geschreven door Jaucourt. vol. 11. p.
609, en in Bullet, Architecture pratique, Parijs: Michallet, 1691. p. 141.
39
De gereduceerde orde wordt in de AdM besproken op p. 1040 en 1058. Aanpassingen aan het
hoofdgestel konden leiden tot een corniche architravée, dat wil zeggen een hoofdgestel waaruit
het fries is weggelaten en waarbij de tandlijst een doorlopende band wordt (p. 1057, pl. 338, fig.
1) of een entablement décomposé, een entablement met een in hoogte gereduceerd hoofdgestel
(p. 1057 en pl. 338, fig. 5). Ook Lucotte vermeldde de corniche architravée in zijn Vignole
moderne. vol. 3. p. 6.
40
AdM. p. 199. Hetzelfde vinden wij in Moxon, Joseph. Mechanic exercises or The doctrine of
handy-works applied to the arts of smithing, joinery, carpentry, turning, bricklaying &c. 3de
editie. Londen: Midwinter & Leigh, 1703. p. 117; en Coulon, A.G. Nouveau Vignole des
menuisiers, ouvrage théorique et pratique, utile aux ouvriers, maitres et entrepreneurs &c.
Carilian-Goeury, 1835. Herdr.: Parijs: Moreau, 1979. p. 21.
36
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onder fijntimmerlieden echter te weinig ontwikkeld zoals Roubo meermalen
onderstreepte. 41 Het betrof gespecialiseerde kennis waarvan de meesterfijntimmerman doorgaans te weinig wist om die aan zijn gezellen over te kunnen
dragen. 42 Zij moesten daarom naar een tekenschool. 43
Tekenscholen
Tekenscholen kwamen in Frankrijk pas na de jaren 1740 tot stand, op initiatief van
particulieren, gilden of grote manufacturen. 44 Een ambachtsman kreeg hier de
gelegenheid om zich gedurende enige uren per week te bekwamen in het
natekenen van ornament-, natuur- en figuurprenten, en daarnaast in rekenen,
meetkunde en stereometrie. 45 Het leren kijken en tekenen werd geacht de goede
smaak te verbeteren en de ambachtsman in staat te stellen zelf ontwerpen te
maken. Niet minder belangrijk was dat door een goed ontwikkeld oog de kwaliteit
van zijn werk verbeterde. In Parijs bestonden enige oudere tekenopleidingen die
echter een zeer klein aantal leerlingen bedienden en niet openstonden voor
leerling-ambachtslieden. 46 In de ontwikkeling van dit onderwijs liep Parijs achter
op veel provinciale centra en de capaciteit van de beschikbare scholen moet ver
tekort geschoten hebben ten opzichte van de vele tienduizenden ambachtslieden

41

Het was ook een klacht van architecten. In Observations sur l’architecture constateerde
Laugier dat ambachtslieden geen kennis van het ontwerpen bezaten. Geciteerd naar Vijver, Dirk
van de. ‘Medailles, boeken en plechtige woorden: de prijsuitreikingen in de bouwkunst aan de
“Akademie voor Schoone Kunsten” te Leuven, 1800-1830.’ Revue belge de philologie et
d’histoire. t. 83. fasc. 2. (2005) p. 425-452. Ook Wren ergerde zich aan hun ‘lack of education
in designing and drawing.’ Beard, Geoffrey. Craftsmen and interior decoration in England
1660-1820. Edinburgh: Bartholomew & Sons, 1981. p. 12.
42
AdM. p. 216.
43
Het kwam voor dat gezellen elkaar onderwezen in hun vrije uren. Dit werd beschreven door
Perdiguier, weliswaar in een latere periode waarin het besef van de waarde van
tekenvaardigheid was toegenomen. Perdiguier, Agricol. Le livre du compagnonnage. 3de ed.
Parijs: Perdiguier, 1857. Voor Engeland vermeldt Beard koffiehuizen als belangrijke plekken
voor de verbreiding van wetenschappelijke en praktische kennis. In 1789 opende Peter
Nicholson zijn Philosophical Institute, waar avondlessen werden gegeven voor joiners,
carpenters en mechanics. In 1797 verscheen zijn boek The carpenter's and joiner's assistant.
Beard. Craftsmen and interior decoration in England. p. 12.
44
Gallet vermeldt de privéscholen voor bouwkunst van Puisieux, Blondel, Panseron, en de
ateliers libres van Lucotte en Raux. Gallet. Demeures parisiennes. p. 27.
45
Voor de geschiedenis van het Franse tekenonderwijs zie: D'Enfert, Renaud. L'enseignement
du dessin en France. Parijs: Belin, 2003; Vasselin, Martine. Vivre des arts du dessin. France
XVIe - XVIIIe siècle. Aix-en-Provence: PUP, 2007.
46
Birembaut geeft als voorbeeld de tekenschool voor leerlingen die werkten in de Manufacture
des Gobelins. Birembaut, Arthur. 'Les écoles gratuites de dessin.' in: Taton, René (ed).
Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIIIe siècle. Parijs: Hermann, 1986. p.
445.
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die Parijs rijk was. 47 Degenen die behoorlijk konden tekenen, moeten zeldzaam
zijn geweest.

Afb. 45

Tekening. Anoniem. De tekenschool van Jean-Jacques Bachelier.

Er bestond daarom een grote behoefte aan scholingsmogelijkheden voor deze
groep. De productie van luxegoederen vormde een zeer belangrijke exportsector in
Frankrijk en om de kwaliteit daarvan op peil te houden, moest het opleidingsniveau van werklieden omhoog: 'c'est lui [sc. het tekenen] qui fait donner la
préférence à l'industrie d'une nation.' 48 Ongetwijfeld had men daarnaast hoger
gestemde motieven om een dergelijke opleiding te starten, ontleend aan de
Verlichting en aan goede burgerzin. Er waren meerdere particuliere initiatieven om
hierin te voorzien. 49 De grootste Parijse tekenschool was die van Jean-Jacques
Bachelier, vanaf 1766 bekend onder de naam École gratuite de dessin. Deze genoot

47

Diderot schreef daarom over de École gratuite de dessin van Bachelier: ‘Il n'en faut pas une,
il en faut un grand nombre.’ Geciteerd naar: Leben, Ulrich, Susan Gillispie. ‘New light on the
École Royale Gratuite de Dessin: the years 1766-1815’ Studies in the Decorative Arts. vol. 1.
no. 1. (najaar 1993) p. 114.
48
Mémoire concernant l'École royale gratuite de dessin &c. 1774. Geciteerd naar Birembaut.
'Les écoles gratuites de dessin.' p. 451.
49
Een van de vroegste initiatiefnemers was Ferrand de Monthelon in 1746. Er waren
ontwerpers zoals Delafosse die privé lessen gaven. De boeken die werden uitgegeven over
tekenonderwijs waren niet voor ambachtslieden bedoeld maar richtten zich op de gegoede
burgerij die uit liefhebberij wilde leren tekenen. Zie D'Enfert. L'Enseignement du dessin en
France. p. 39.
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koninklijke bescherming en werd door particulieren financieel ondersteund. 50 Er
was bij toerbeurt plaats voor 1500 leerlingen in totaal, afkomstig uit alle denkbare
ambachten. Het onderwijs bestond uit meetkunde, gevolgd door bouwkundig,
figuratief of ornamenttekenen, afhankelijk van het ambacht dat de leerling aan het
leren was. Sommige oud-studenten vonden werk als dessinateur. 51 In zijn in 1791
gepubliceerde visie op het onderwijs adviseerde Condorcet voor de ambachten een
systeem van werkend leren waarbij leerlingen zich een dag of althans enige uren
per week zouden verdiepen in de theorievakken die voor hun gekozen ambacht
van belang waren. Het tekenen achtte hij 'indispensable [...] dans tous les arts
employés par le luxe où l'on joint la décoration à l'utilité.’ 52 Zijn bedoelingen waren
zonder twijfel niet alleen utilitaristisch maar evenzeer gericht op verheffing van de
ambachtslieden die immers dankzij een behoorlijk opleidingsniveau in staat
moesten zijn om als gelijke burgers deel te nemen aan openbaar debat en bestuur.
Zak-vignola's
Bij het bouwen naar een van de klassieke zuilenorden, was er een belangrijk
hulpmiddel voor de praktizerende aannemer, metselaar en fijntimmerman: de
vignole de poche. De complexe en soms weinig praktische regelgeving die gegeven
was in de canonieke teksten op architectuurgebied uit de Italiaanse Renaissance,
was in de Franse bouwkundeliteratuur opgenomen en bijvoorbeeld door D’Aviler
in een vorm gevat die toegesneden was op de bouwpraktijk. Zijn Cours d’architecture
was als inleiding in alle aspecten van de bouwkunst geschreven voor bouwheren en
architecten, maar hij meende dat het evenzeer zou kunnen dienen als een ‘manuel
d’Architecture dont les Ouvriers se servent à toute heure.’ 53 In de echte zakvignola’s werden de verschillende proportiesystemen omgezet in concrete
voorschriften en maatverhoudingen. 54 Zij werden vanaf de vroege zeventiende
eeuw in de landstaal gepubliceerd. Een van de bekendste was de Franse vertaling
uit 1631-1632 van Vignola's Regola delli cinque ordini d'architettura door Pierre Le
Muet die talloze keren werd herdrukt. 55 Vignola had voor de zuilenorden een
50

Bachelier zelf was van bescheiden komaf en had dankzij ondersteuning van een beschermer
gestudeerd aan de Académie Royale de Peinture. Birembaut. 'Les écoles gratuites de dessin.' p.
445.
51
Voor het werk van de dessinateur, zie hieronder hoofdstuk 7.2.
52
De Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis. Cinq mémoires sur
l'instruction publique. Présentation, notes, bibliographie et chronologie par Charles Coutel et
Catherine Kintzler. Parijs: Flammarion, 1994. 'Quatrième mémoire: sur l'instruction relative aux
professions.' p. 229.
53
D’Aviler, Augustin Charles. Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole. 2 vol.
Amsterdam: Gallet, 1700. ‘Préface.’
54
Reeds in Alberti’s De re aedificatoria vinden wij een lijst met afmetingen die de werkman
kon gebruiken om maten van zuilen te bepalen. Alberti. On the art of building. p. 218.
55
Le Muet, Pierre. Regles des cinq ordres d’architecture de Vignolle. Reveuee, augmentees et
reduites de grand en petit par l. Muet. Parijs: Tavernier, 1631-1632. De vroegste Nederlandse
editie verscheen bij Elzevier in 1638. Over zak-vignola’s zie: Hopkins, Andrew, Arnold Witte.
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maatsysteem ontwikkeld dat aanzienlijk eenvoudiger was en veel minder breuken
bevatte dan de systemen van Serlio, Palladio of Scamozzi. Eenvoud is belangrijk
omdat, wanneer men een gegeven kamer ging betimmeren, de afmeting van elk
onderdeel proportioneel bepaald werd. 'La hauteur [...] étant donnée, il faut la
diviser en dix-neuf parties égales, en donnant quatre au piedestal, douze à la
colonne, et trois à l'entablement.' 56 Elk van deze drie hoofdonderdelen werd
vervolgens verder onderverdeeld.

Afb. 46, 47 Urbain Vitry. Le vignole de poche. (1843) Links een tabel met de samenstelling,
benamingen en maten van de Toscaanse Orde. Rechts zijn de profileringen afgebeeld van het
Toscaanse entablement (delen A,B en C), de drie secties van de colonne (delen D en E) en de piédestal
(delen G en F).

Zak-vignola's vulden de lacunes in de ontwerpkennis van de praktijkman op en
boden hem houvast doordat zij aan alle onderdelen van elk van de vijf zuilenorden
een hoogte-, breedte- en diepteverhouding gaven die volgden uit de module. 57
Zoals wij hierboven zagen, werd deze module op eenvoudige manier afgeleid uit
'Van luxe architectuurtraktaat tot praktische handleiding: de Nederlandse uitgaven van
Scamozzi's L'idea della architettura universale.' Bulletin KNOB. 96. (1997) p. 137-153. Symon
Bosbooms Cort onderwys van de vyf colommen was een Nederlandse vignola die, zo schrijft
Schmidt, de meeste achttiende-eeuwse werkbazen en ambachtslieden bezaten. Zie Pieter de
Swart. Architect van de achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 1999. p. 177. De vele in Nederland
gangbare ordeboeken worden beknopt behandeld in: Brouwer, Petra. De wetten van de
bouwkunst. Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw. Rotterdam: NAi, 2011. p.
441 sq.
56
Lucotte. Le vignole moderne ou traité élémentaire d'architecture. p. 15.
57
In Roubo’s ogen schoten Vignola’s toch nog tekort, althans voor het werk van de
spalierwerkmaker, zodat hij zich gedwongen zag om het onderwerp zelf te behandelen. AdM. p.
1040. Agricol Perdiguier en anderen rekenden de AdM onder de vignola's.
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de hoogte van de ruimte. Lucotte, auteur van een van de latere Franse zakvignola’s en een tijdgenoot van Roubo, schreef dat de onderdelen (sokkel plus
zuilbasement, respectievelijk hoofdgestel plus zuilkapiteel) zo groot mogelijk op
papier moesten worden uitgetekend en legde de opeenvolgende stappen in het
tekenwerk uit. 58 Ook legde hij uit hoe een gegeven profiel, voluut of acanthus
meetkundig exact konden worden getekend. Meetkunde speelde, in overeenstemming met de achttiende-eeuwse esprit géométrique, een grote rol in het
ontwerptekenen. Deze biedt de mogelijkheid om vormen 'volmaakt' te tekenen,
volgens Blondel in het bijzonder van belang bij profieldoorsneden. 59 Afgezien van
hun volmaaktere vorm, zijn meetkundig getekende profieldoorsneden in de
praktijk eenvoudiger te reproduceren en zo nodig te vergroten of te verkleinen,
wat bijdroeg aan de rationalisatie van het productieproces. 60 In de praktijk werden
(vooral kleine) profielen toch vaak met de hand getekend zodat zij gemakkelijk
aangepast konden worden naar le jugement et le coup d’oeil. 61 Bij ondergeschikt werk
werd de vorm van het lijstwerk niet exact aangegeven door de architect. Het was
dan aan de menuisier om deze te bepalen, 62 en de zak-vignola kwam daarbij goed te
pas.
Doordat zak-vignola's een vaste reeks van maten en verhoudingen voor elke
zuilenorde gaven, leken zij te suggereren dat het hele systeem in steen gebeiteld
stond. Getuige het levendige discours dat architecten hierover voerden in hun
vertalingen van en commentaren op Alberti, Serlio, Scamozzi en Vignola, was dit
natuurlijk allerminst het geval. De zak-vignola’s waren waarschijnlijk juist bedoeld
om uit dit discours overzichtelijke en praktisch bruikbare regels te destilleren. 63 De
vignola's zelf evolueerden mee met nieuwe inzichten en met de persoonlijke smaak
van de schrijver. Dit laatste komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren bij Lucotte die
in zijn Le vignole moderne veel aanpassingen naar eigen inzicht deed in maten en

58

Lucotte. Le vignole moderne ou traité élémentaire d'architecture. p. 16-20.
Blondel. Cours d'architecture. Parijs, Desaint, 1771-1777. t. 2. p. xxii. Roubo behandelde dit
eveneens. AdM. p. 41.
60
In de praktijk werden zij, zo lijkt het, vaak uit de hand getekend. De nadruk waarmee diverse
auteurs voorschreven dat zij geometrisch geconstrueerd dienden te worden, doet vermoeden dat
het in de praktijk anders toeging. Zoals hierboven werd beschreven, kregen profielen hun
uiteindelijke vorm pas door er houten modellen van te maken. Mellet schreef dat je profielen
het beste met een passer kunt tekenen, ‘mais lorsqu’elles sont petites, on se contente de les
former à la main,’ zij het wel zodanig dat ze er meetkundig exact uitzien. Mellet, F.-N. L'Art du
menuisier et de l'ébéniste. Fortic, 1825. p. 31. In de AdM is ook een enkele uit de hand getekend
profielvorm te vinden.
61
Pierrot schreef dat ‘le tracé au compas […] dans la pratique peut rarement s’effectuer.’
Pierrot, Noël. Le charpentier et menuisier des campagnes. Stenay: Pierrot, 1832. p. 440.
62
‘Quoique dans les ouvrages de quelque importance, les profils soient donnés par les
Architectes, il est néanmoins dans la derniere nécessité pour les Menuisiers, d'entrer dans les
détails des differents profils usités dans la décoration.’ AdM. p. 40.
63
‘il est mieux d’avoir des règles simples, qu’un labyrinthe de mesures à suivre,’ zoals Pierrot
het verwoordde. Pierrot. Le charpentier et menuisier des campagnes. p. 454.
59
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detaillering, en in sommige gevallen liever Palladio's hoofdgestel toepaste dan dat
van Vignola. 64
De ruimte voor de menuisier in zijn samenwerking met de ontwerper
Een goed opgeleide architect had een grote kennis van de praktijk van het bouwen
en wist hoe het door hem getekende ontwerp in hout en steen zou worden
uitgevoerd. Wanneer de fijntimmerman van zijn kant goed thuis was in de
vormentaal van de vijf orden, deelden ontwerper en uitvoerder wederzijds veel
vakkennis. De architect kon dan volstaan met betrekkelijk summiere
ontwerptekeningen en qua constructie en uitvoering veel aan de fijntimmerman

Afb. 48 Jacques-Ange Gabriel. Ontwerp voor het cabinet de la reine in Fontainebleau. De sokkellambrisering is niet gedetailleerd. Deze moest worden afgeleid uit het bovendeel. Enige belangrijke
maten, waaronder de breedtes van de lijsten, zijn aangegeven.

overlaten. 65 Ongetwijfeld werd deze daarin echter ook geleid door praktische
omstandigheden zoals de maten van het materiaal dat hij ter beschikking had en
64

Lucotte. Le vignole moderne. vol. 1. p. 38. Het hoofdgestel van Vignola werd vaak te zwaar
gevonden. Cf. Le Clerc, Sébastien. Traité d'architecture avec des remarques et des
observations très-utiles pour les jeunes gens, qui veulent s'appliquer à ce bel art. 2 dln. Parijs:
Giffart, 1714. p. 17.
65
Roubo bevestigde dat architecten veel kleine maar belangrijke details in de uitvoering
overlieten aan de uitvoerende ambachtsman. AdM. p. 154. Blondel achtte het een risico om
tezeer te vertrouwen op de menuisier: ‘quelque habile qu’il soit dans son Art, il ne remplira
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die van het gereedschap, speciaal de groef- en profielschaven waarmee hij werkte. 66
Hout werd in courante handelsmaten ingekocht zodat maatwerk extra werk met
zich meebracht. 67
Een fijntimmerman als Roubo had oog voor de kleine details in ruimtelijke en
plastische vormgeving die niet in het ontwerp waren aangegeven. 68 Dom Bedos
schreef dat het de menuisier was die bij de bouw van een orgel ‘le profil qu’il juge à
propos’ bepaalde. 69 Het was in andere ambachten eveneens meer of minder
gebruikelijk dat de ontwerper ondergeschikte 'passages' liet invullen door de
vervaardiger, enigszins zoals een componist sommige versieringen wel overliet aan
de uitvoerende musicus. Fuhring geeft het voorbeeld van ontwerpen voor de
tapijtweverij waarbij kledingpatronen en helmdecoraties niet door de ontwerper
waren aangegeven en daarom door de wevers werden bedacht, zij het binnen de
regels voor decorum die beiden kenden. 70 Briseux pleitte ervoor om de
houtsnijders en decoratieschilders een zekere vrijheid te laten om teveel herhaling
te voorkomen. 71 Beard vermeldt dat de architect William Winde het vaak aan zijn
werklieden overliet om decoratieve gedeelten in stucwerk, meubelen en
marqueterie in te vullen. 72 Een dergelijke losse regie bracht evenwel risico's met
zich mee. Blondel schreef dat sommige architecten ‘par paresse ou par ignorance’
een groot deel van de invulling van tympanen overlieten aan sculpteurs die
onvoldoende kennis bezaten van de regelen der bouwkunst. 73 Wanneer het hele
bouwwerk niet tot in het laatste detail was doordacht en vastgelegd, kon dat
resulteren in fouten in de uitvoering die nauwelijks te herstellen waren. Door
allerlei detailleringskwesties over te laten aan de verschillende ambachtslieden, die
alleen zicht hadden op hun eigen onderdeel, kon een wanordelijk geheel van goed

jamais bien l’intention du Propriétaire, si l’Architecte lui-même ne donne les dessins & les
mesures de toutes les différentes parties d’une Décoration.’ Cours d’architecture. vol. 5. p. 59.
66
Zo liet hij zich soms leiden door de maten waarin glas, dat kostbaar was, werd verkocht,
AdM. p. 275. Ook Blondel raadde aan om al in de ontwerpfase rekening te houden met de
handelsmaten van niet alleen glas maar ook hout. Cours d’architecture. vol. 5. p. 17 en 60.
67
De AdM geeft een overzicht van handelsmaten op p. 29. Andere bronnen die handelsmaten
vermelden, zijn de handelsencyclopedie van Savary en Potains prijzenboek voor fijntimmerwerk. Savary des Brulons, J. Dictionnaire universel du commerce, d’histoire naturelle et des
arts et métiers. Nouvelle édition. Kopenhagen: Philibert, 1759. François Potain. Détails des
ouvrages de menuiserie pour les batimens où l'on trouve differens prix de chaque espèce
d'ouvrage, avec les tarifs nécessaires pour le calcul de leur toisé par M. Potain, Ancien
entrepreneur des Bâtimens du Roy. Parijs: Jombert, 1749.
68
Bijvoorbeeld hoe een profiellijst op een buitendeur beëindigd moet worden. AdM. p. 125.
69
Bedos de Celles, Dom François. L’Art du facteur d’orgues. Parijs, 1766. Heruitgave
Documenta musicologica. Met naschrift van Christhard Mahrenholz. Kassel: Bärenreiter, 1963.
vol. 2. p. 147.
70
Fuhring. Ornament, nijverheid en kunst. p. 15.
71
Briseux. L’Art de bâtir des maisons de campagne. vol. 2. p. 157.
72
Beard. Craftsmen and interior decoration in England. p. 13.
73
Lemma AMORTISSEMENT. Encyclopédie. vol. 1. p. 367.
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uitgevoerde onderdelen het gevolg zijn. 74 Als de fijntimmerman, de smid, de
houtsnijder en de vele anderen die meewerkten aan een bouwwerk, kennis van de
regelen der kunst hadden én van de gronden waarop een architect daar soms vanaf
week, waren zij veel beter in staat om zijn bedoelingen vorm te geven. 75 Juist in de
latere achttiende eeuw werd de grip van de ontwerper op (alle details van) het
eindproduct steeds strikter, vooral door meer en gedetailleerdere tekeningen –
immers het communicatiemiddel bij uitstek tussen ontwerper en uitvoerder – te
maken. 76 Als voorbeeld hiervoor kan dienen wat Schmidt schrijft over Pieter de
Swart: ‘Door de Parijse lessen en zijn goede beheersing van de tekenkunst kon hij
uitvoerende beeldsnijders, schrijnwerkers en stucwerkers zeer gedetailleerde
voorbeelden doen toekomen, waardoor deze slechts in beperkte mate de
mogelijkheid hadden daarvan af te wijken.’ 77 Professionele tekenaars, dessinateurs,
vervulden een belangrijke rol door de schetsen van de ontwerper nauwkeurig uit te
werken. 78 Er bestond een duidelijke tendens om de ruimte die ter discretie aan de
uitvoerende ambachtsman was, steeds kleiner te maken. Roubo's L’Art du menuisier
met zijn vele (maat)voorschiften en kwaliteitsbepalingen, droeg daar aan bij; hij
spoorde de fijntimmerman aan om zich hierop voor te bereiden door zich meer
kennis eigen te maken.
Roubo’s ontwerpen
Roubo had zelf ongetwijfeld hoge ambities ten aanzien van ontwerpen en tekenen,
inclusief het technische tekenwerk. 79 De opleiding die hij bij Jacques-François
Blondel had gevolgd, was veel intensiever en veel sterker op architectuur
georiënteerd dan de tekenscholen voor de ambachtsman. Alleen al in het eerste
deel van de L’Art du menuisier, over menuiserie en bâtiment, publiceerde Roubo circa
74

AdM. p. 153 en 610. Blondel had nagenoeg hetzelfde geschreven in de Encyclopédie in het
lemma DESSEIN, vol. 4. p. 891, en in zijn Cours d’architecture. vol. 5. p. 59. Roubo signaleerde
dat dit probleem zich eveneens voordeed in de stoelenmakerij waar immers ook veel
verschillende ambachtslieden samenwerkten aan een product. AdM. p. 610.
75
‘N’est il pas nécessaire que les Menuisiers, ainsi que les autres Entrepreneurs, aient une
connoissance, du moins élémentaire, des règles de la bonne Architecture, ainsi que des raisons
qui ont porté l’Architecte à s’en écarter ou à les suivre, afin d’être plus à portée d’entrer dans
ses vues & de pouvoir exécuter ses intentions avec plus d’intelligence.’AdM. p. 153-154.
76
Architectentekeningen die vanaf de Renaissance vrij van hand waren geweest, ‘se soumit au
XVIIIe siècle à des exigences de rigueur et de précision.’ Gallet. Demeures parisiennes. p. 8.
Zie ook hieronder Stiegels studie van Schinkels middelen om contrôle uit te oefenen op de
kwaliteit van de uitvoering, noot 129.
77
Schmidt, F.H. Pieter de Swart. p. 53.
78
D’Aviler omschrijft de dessinateur als ‘celui qui met au net.’ Cours d’architecture. dl. 2,
lemma DESSINATEUR. Wren en Gerbier maakten al gebruik van beroepstekenaars. Beard.
Georgian craftsmen. p. 13. Naar Fuhring veronderstelt, verscheen de dessinateur tegelijkertijd
met de beroepsarchitect op het toneel in de late zestiende eeuw. Fuhring, Peter. Design into art.
Drawings for architecture and ornament. The Lodewijk Houthakker collection. 2 dln. Londen:
Wilson, 1989. p. 14.
79
Zie hieronder, hoofdstuk 7.2.
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20 platen die opgevat mogen worden als ontwerpprenten: 80 pl. 66 geeft een
wandaanzicht met in het midden een nis met een wandtafel, geflankeerd door
manshoge beelden met geschulpte waterbekkens eronder; plaat 68 is een vorstelijk
staatsiebed compleet met zijn gehele stoffering. Deze ontwerpen zijn mogelijk
geheel of gedeeltelijk ontleend aan anderen, maar zijn versie van het lit à la française
op pl. 246 was, zoals hij schreef, geheel van zijn eigen hand. 81 Dat hij er trots op
was blijkt uit het feit dat het gebruikelijke ‘A.J.Roubo Inv. Del. et Sculp.’ onderaan
bij het kader van de prent, in een duidelijk grotere letter gegraveerd is. Enige
andere paradestukken zijn koetsen (pl. 209-210), 'chaises à la mode' (pl. 235) en
een koninklijke 'salon de treillage' (pl. 365-366). 82 Roubo was een zeer vaardige
maar conventionele tekenaar. Zijn ontwerpen zijn steeds rijk maar wijken niet of
nauwelijks af van die van zijn leermeester. Blondel vond het tekenen van groot
belang 'chez les artisans pour avancer & se distinguer plus rapidement dans leur
profession.' 83 In L'Art du treillageur, het laatste deel van de L’Art du menuisier ,
doceerde Roubo over de Ionische, Korinthische en Composiete Orde, met
kennelijk zelfvertrouwen en, ook al beweerde hij het tegendeel, misschien
uitgebreider dan nodig was voor de dagelijkse praktijk van het spaliermakerswerk.
Hij legde hierin uit hoe de architect op basis van de keuze van een van de
zuilenorden en het al dan niet toepassen van zuilen, een ontwerp van stap tot stap
ruimtelijk uitwerkte. 84 Naast een grote beheersing van de details van het werken
met de klassieke vormentaal en het modulaire maatsysteem, wist hij kernbegrippen
zoals convenance, expression en caractère goed te hanteren. 85 Slechts weinig van zijn
collega's, mogelijk zelfs niet één, zullen hem hierin hebben geëvenaard. Dat hij
architecten hier en daar suggesties ter verbetering van ontwerpen aan de hand
deed, geeft wel aan hoe sterk zijn aspiraties als architect waren. 86
Van de handvol werken waarvan bekend is dat zij door Roubo zijn uitgevoerd,
is helaas niets bewaard gebleven. 87 Een van de stukken die hij ontworpen en
uitgevoerd heeft, was de biechtstoel die hij weergaf op pl. 87-88 (afb. 49). Hij
80

Pl. 3 in Roubo’s Traité de construction des théâtres is een aanzicht van een door hem
ontworpen theater. Op de plaat staat vermeld ‘A Paris chez l’auteur rue et vis a vis St Jacques
du Haut-pas,’ hetgeen suggereert dat de prent bij hem te koop was.
81
Roubo ontleende (delen van) ontwerpen aan het werk van anderen, onder meer een
koetsontwerp aan Garsault, bladornament aan D’Aviler en sofa’s aan Delafosse.
82
Sommige van zijn ontwerpen voor spalierwerk zijn ontleend aan ontwerpen van JacquesAnge Gabriel. Berckenhagen schrijft dat ‘ihre prachtvolle Übersteigerung erfuhren die
Gabrielsche Pavillions in Erfindungen die André-Jacob Roubo in seinem bedeutenden Werk
L’Art du treillageur […] vorgelegt hat.’ Berckenhagen, Ekhart. Die französischen Zeichnungen
der Kunstbibliothek Berlin: kritischer Katalog. Berlijn: Hessling, 1970. p. 229.
83
Encyclopédie, lemma DESSEIN (en Architecture). vol. 4. p. 891.
84
AdM. p. 1065-1078; op p. 1179-1185 gaf hij een demonstratie van het systeem aan de hand
van een ontwerp voor een salon de treillage, afgebeeld op pl. 365 en 366.
85
Zie: Szambien, Werner. Symétrie goût caractère. Théorie et terminologie de l'architecture de
l'age classique, 1550-1800. Parijs: Picard, 1986.
86
Onder andere AdM. p. 42, 1050, 1052 en 1054.
87
Zie hierboven, hoofdstuk 3.
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schreef hierover: 'les formes creuses & rondes dont il est composé, ne sont jamais
fort heureuses, & qu'une belle simplicité leur aurait été préférable.' 88 Dat hij daar
niet voor koos, kwam doordat hij de wensen van zijn opdrachtgever op te volgen
had. De vele gebogen vormen resulteerden in een naar zijn smaak ongelukkige

Afb. 49

Roubo. L’Art du menuisier. Pl. 87. Aanzichten en doorsneden van een biechtstoel.

overgang ('un défaut inévitable') op de plek waar de kroonlijst boven de
middendeur overging in de zijden. 89 Over de koetsen (pl. 208, 209 en 210) die hij
tekende in louter gebogen lijnen, schreef hij daarentegen dat dit 'les plus belles
formes possibles' waren die 'la simplicité affectée de celles qui sont à la mode à
présent' vermeden. 90 Een en ander suggereert dat hij geen duidelijke voorkeur had
voor de ene of andere 'stijl'. 91 Als ambachtsman maakte hij datgene wat van hem
88

Hij beschreef de biechtstoel op p. 236-239.
Omdat een verstek in het lijstwerk hier niet mogelijk was, loste Roubo het probleem op door
de overgang te maskeren met gesneden voluten.
90
AdM. p. 569; over de afwisselend hol en bol verlopende daklijn van de koets op pl. 209
schreef hij dat dit 'fait beaucoup mieux que les traverses droites qui sont à la mode à présent.'
AdM. p. 576. Zie echter wat hieronder staat over Blondels vermenging van organische en rechte
vormen.
91
Het lijkt hem haast onverschillig te zijn geweest, ‘ayant toujours plus d'égard à la forme & la
bonne construction [...] qu'à leur décoration, qui, comme je l'ai déja dit, est assez arbitraire &
susceptible de beaucoup de changements.’
89
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gevraagd werd. Boucher fils publiceerde in 1773 zowel Louis XV- als Louis XVIontwerpen; de eerste noemde hij à l'antique, terwijl hij de nieuwe classicistische stijl
aanduidde met à la grecque. 92 Roubo hanteerde deze zelfde termen. Het was voor de
uitvoerende fijntimmerman niet ongewoon om in beide stijlen te werken. 93 Er is
ook geen sprake van dat Roubo's ontwerpen 'strangely behind the Neo-classical
times' zijn, zoals Fleming en Honour hebben opgemerkt. 94 Guilmard ziet Roubo’s
ontwerpen juist als ‘un mélange de Louis XV et Louis XVI, qui leur donne un
cachet tout particulier.’ 95 Roubo’s kritische opmerkingen over rocaillevormen
vloeiden voort uit zijn kennelijke weerzin tegen, enerzijds, hun gebrek aan
vraisemblance en anderzijds tegen de onbestendigheid der snel wisselende modes,
waarbij het enkel leek te gaan om 'nieuwigheid.' 96 Mode was in zijn ogen 'opposée
à la raison et la commodité.' Zijn leermeester Blondel was een vroeg en
vooraanstaand criticus van rocaille uitwassen. Toch liet deze zich in de jaren
waarin het neo-classicisme zich ontwikkelde, niet meeslepen door wat Eriksen
outright modernism noemt, zoals dat werd vertegenwoordigd door de forse
geometrische ontwerpen van Le Lorrain. 97 Blondel propageerde wel een rechte,
architectonische belijning voor muren maar niet voor meubelen, en zeker niet voor
zitmeubilair dat zich te voegen had naar het menselijk lichaam en zich vaak niet
langs wanden maar in de ruimte bevond. 98 Ook Roubo is te scharen onder
degenen die meer voelden voor een dergelijk measured modernism, en hij liet zich
meermalen lovend uit over de oudere vormgeving. 99
Wat er in de L’Art du menuisier is te vinden aan neo-classicistische vormentaal
beperkt zich bijna geheel tot de platen. Een integrale visie op decoratie zoals
Blondel die had, is uit Roubo's werk niet te destilleren. Bij elke vorm van
fijntimmerwerk die hij besprak, doen zijn obligate voorschriften ten aanzien van
vorm en versiering bijna nietszeggend aan: de versiering moet ingehouden zijn en
in overeenstemming met de aard van het werk, zoals le bon goût dat vereist. Gezien
92

Uit Pallot, Bill. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France (1720-1775). Parijs: Gismondi,
1987. p. 200.
93
Verlet geeft enige voorbeelden van opdrachten aan hofmeubelmakers die voor (her-)
inrichting van bepaalde ruimten bestaande sets in een verouderde stijl aanvulden of kopieerden.
Een bekwame meubelmaker was in staat om te werken in de stijl die voor een bepaalde
opdracht gevraagd werd. Riesener maakte in 1780 nog stukken in de stijl van de jaren ’60. Zie:
Watson, Francis J.B. The Wrightsman collection. New York: Metrpolitan Museum of Art. s.d.
[1966] p. 555-557.
94
Fleming, John, Hugh Honour. The Penguin dictionary of decorative arts. Londen, 1977. p.
684.
95
Guilmard, D. Les maîtres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et
graveurs. Parijs: Plon, 1880.
96
AdM. p. 249. Vraisemblance vereist ‘non-seulement que les choses existent, mais encore
qu'elles nous paroissent telles qu'elles sont.' AdM. p. 192.
97
Eriksen, Svend. Early neo-classicism in France. Londen: Faber & Faber, 1974.
98
Dit blijkt uit zijn lovende bespreking van Contant d'Ivry's ontwerpen voor betimmeringen en
meubelen in het Palais Royal. Encyclopédie. vol. 18. p. 5:12.
99
Bijvoorbeeld zeventiende eeuwse kunstcabinetten d’une très grande beauté in St.-Cloud en
Chantilly. AdM. p. 982.

137

het feit dat hij fijntimmerman was en geen houtsnijder, hoeft zijn wat beperkte
gevoeligheid voor versiering niet te verbazen.
Meubelmaker en ontwerp
Ook al is van een gegeven meubelstuk bekend wie het geleverd heeft, het is zelden
met zekerheid te zeggen wie het ontworpen heeft en wie het uitvoerde, zoals
Honour toegeeft. 100 Het meubel was in zijn uiteindelijke vorm vaak een amalgaam
waar meerdere spelers het hunne aan hadden bijgedragen. Alleen de betere ébénistes
maakten zelf de ontwerpen voor de meubelen die zij bouwden, zij het met
wisselend artistiek succes zoals Eriksen laat zien. 101 In het werk van onder meer
Cressent, Riesener (op zijn portret afgebeeld met potlood en papier in de hand) 102
of in een deel van de productie van Pierre Migeon IV is zonder twijfel een
persoonlijke, kenmerkende stijl te vinden. 103 Maar ook deze vooraanstaande
ébénistes voerden ontwerpen van anderen uit. 104 Waar echter de ontwerpen voor de
grote meerderheid van meubelen vandaan kwamen, blijft onduidelijk: 'Nous
aimerions savoir qui les guidait,’ schrijft Verlet, ‘quel goût supérieur s'imposait à
eux. Car, à quelques exceptions près, comme celle d'A.-C. Boulle, ils n'étaient que
d'honnêtes et habiles artisans. Ils étaient ingénieux, mais leurs trouvailles étaient

100

'Candour obliges me to confess that I have very seldom been able to answer such questions
[sc. who was responsible for the design and who for the actual workmanship] with more than a
guess.' Honour, Hugh. Cabinet makers and furniture designers. Londen: Weidenfeld &
Nicholson, 1969. p. 21.
101
Eriksen schrijft over Garnier dat hij een van de weinige meubelmakers was die in staat
waren om een behoorlijk ontwerp af te leveren. Eriksen geeft enige onmiskenbare voorbeelden
die laten zien dat veel meubelmakers niet op de hoogte waren van de meest elementaire
ontwerpregels en daardoor in hun vormgeving blijk gaven van een dilettante approach.
Eriksen. Early neo-classicism in France. p. 71, 75, en 76. Dit strookt geheel met wat Roubo
schreef over koetsenbouwers met te weinig kennis van zaken: ‘de-là viennent tant de modes
nouvelles qu’ils annoncent comme leurs productions, qui ne sont pour l’ordinaire que de
mauvaises copies de choses déja faites, auxquelles ils font des augmentations ou des
changements selon qu’ils le jugent à propos, sans se rendre compte du pourquoi, & par le seul
plaisir de faire du nouveau.’ AdM. p. 564.
102
In Havard staat een ‘portrait présumé’ van Boulle, afgebeeld met passer en tekening. Havard,
Henry. Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos
jours. 4 vol. Tweede editie. Parijs, s.d. [1890]. Lemma MARQUETERIE.
103
Mouquin behandelt behandelt de manière van Migeon. Migeon verkocht behalve zijn eigen
ontwerpen, veel werk dat hij bij collega's inkocht. Mouquin, Sophie. Pierre IV Migeon 16961758. Au coeur d'une dynastie d'ébénistes parisiens. Parijs: Éditions de l'Amateur, 2001. p. 6774.
104
Honour noemt hiervan als voorbeelden onder anderen Riesener, Chippendale en Jacob.
Honour. Cabinet makers and furniture designers. p. 133, 172. Van Slodtz bestaan tekeningen
(afb. 86, 87) die zijn uitgevoerd door Gaudreau. Zie: Salverte, François de. Le meuble français
d'après les ornemanistes, de 1660 à 1789. Parijs, 1930. pl. XVI en XVII. Geciteerd naar Pallot,
Bill. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France (1720-1775). Parijs: Gismondi, 1987. p. 39.
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surtout d'ordre technique. Ils traduisaient à merveille le style de leur époque, mais
ils suivaient ce style et le ne créaient pas.' 105
De platen in de L’Art du menuisier bieden een beknopt overzicht van
meubelvormen. De teksten gaan vooral in op de functie en de daaruit volgende
ruimtelijke en constructieve opbouw van meubelen. Aan de manier waarop
ontwerpen voor meubelen tot stand kwamen wordt, in vergelijking met
interieurontwerpen, zeer weinig aandacht geschonken. Roubo schreef dat er voor
meubelontwerpen niet, zoals voor betimmeringen, vaste regels bestonden, ‘soit
dans les formes soit pour la décoration... les différentes especes de Meubles étant
variées presqu'à l'infini.’ Dat veranderde bovendien allemaal dagelijks. Uit de L’Art
du menuisier komt summier naar voren dat meubelen gemaakt werden naar
individuele opdrachten of naar voorbeeld van bestaande stukken; het gebruik van
voorbeeldprenten wordt in de L’Art du menuisier alleen impliciet aangeduid maar
was zonder twijfel een belangrijke bron en zal daarom hieronder eveneens
besproken worden.
Individuele ontwerpen
Onder individueel ontwerp wordt hier verstaan een ontwerp voor een specifieke
setting, hetzij in een bestaand interieur, 106 hetzij in een nieuwbouwproject.
In zijn studie over zitmeubilair beschrijft Pallot, gebruik makend van gegevens uit
L’Art du menuisier, de opeenvolgende ontwerpstadia die bij een dergelijke
belangrijke opdracht voor zitmeubelen doorlopen konden worden. 107 Zoals uit
veel interieurontwerpen blijkt, passen veel stoelen en vooral sofa's en consoletafels
bij de vormen van de betimmering van een ruimte (afb. 51). 108 Het ontwerp voor
deze meubelstukken werd gemaakt door 'donneurs de modèles,' zoals Pallot hen
aanduidt: dit kon een architect, décorateur of sculpteur (het Nederlandse woord
‘houtsnijder’ is hier te beperkt) zijn, en soms trad een marchand tapissier of een
marchand mercier als zodanig op. Van dergelijke ontwerptekeningen of schetsen zijn
er betrekkelijk veel bewaard gebleven. De opdrachtgever ontwierp zelf zelden,
maar elk stadium in de evolutie van het meubelontwerp werd aan hem of haar
voorgelegd. De eerste schetsen werden uitgewerkt in een tekening op ware

105

Verlet, Pierre. Le mobilier royal français. Parijs: Éditions d’Art et d’Histoire, 1945. vol. 1. p.
xvii. De naamstempels die meubelmakers conform de gildebepalingen op hun producten
dienden aan te brengen, vertellen ons niet wie het stuk ontwierp, maar wie het vervaardigde,
ook al moeten wij wat dit laatste betreft niet te snel conclusies trekken. Zie: Bouzin, Claude.
Meuble et artisanat. Parijs: Éditions de l’amateur, 2003. p. 35-37; Kjellberg, Pierre. Le mobilier
français du XVIIIe siècle. Parijs: Éditions de l’Amateur, 1989. p. 762.
106
De maten van meubelen dienden in principe aan de betimmering aangepast te zijn. De
hoogte van commodes werd aangepast aan die van de lambrizering. De breedte kon eveneens
zijn bepaald door de betimmering: wanneer een hoekkast werd gemaakt voor een apartement,
diende deze de architraven rond ramen deuren vrij te laten. AdM. p. 755, 756.
107
Pallot. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France.
108
AdM. p. 654.
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grootte. 109 De stoelenmaker nam uit deze tekening de omtrekken over voor de
mallen die hij nodig had om de stoel te kunnen maken. 110 Wanneer de tekening
was goedgekeurd werd een schaalmodel van hout, was of gips gemaakt, 111 meestal
in een schaal van 1:7, soms weer met variaties, zoals de afbeelding 50 laat zien.
Werden er modellen gemaakt werden, dan konden een of meer tekenstadia
achterwege blijven. Een volgende stap kon nog zijn om in hout een prototype op
ware grootte te maken, waarna werd overgegaan tot de serie als geheel. Ook
Chippendale adviseerde de meubelmaker die een van zijn ambitieuzere ontwerpen
wilde uitvoeren, om eerst een model op schaal of op ware grootte te maken. 112 De
opeenvolgende fasen in het maken en realiseren van een ontwerp komen dus
enigszins overeen met de gang van zaken bij het ontwerpen en uitvoeren van
betimmeringen. 113 Toch moet gezegd worden dat onze kennis hierover nog zeer
beperkt is. 114
Terwijl uit de L’Art du menuisier wel het een en ander af te leiden is over de
manier waarop stoelen-op-bestelling ontworpen en uitgevoerd werden, 115 vinden
109

Roubo schreef dat luxe zitmeubelen, hors de l'ordinaire, op ware grootte getekend en
gemodelleerd werden. Soms werden alleen belangrijke onderdelen op ware grootte
gemodelleerd. Het tekenwerk werd bij deze bijzondere opdrachten door een dessinateur gedaan.
Roubo wees de dessinateur erop dat hij in zijn tekening voldoende houtdikte moest aangeven
op de plaatsen waar houtverbindingen en snijwerk samenkwamen; voorkomen moest worden
dat de houtverbindingen verzwakt werden bij het uitsnijden van het ornament. AdM. p. 654. In
het atelier van de bronsgieter Caffiéri bevond zich un grand tableau représentant une pendule,
hetgeen erop lijkt te wijzen dat het een gedetailleerd uitgewerkt ontwerp geweest is. De term
‘tableau’ kon duiden op een groot tekenbord. Guiffrey, Jules. Scellés et inventaires d’artistes. 3
vols. Parijs: Charavay, 1883-1885. vol. II. p. 54. Zie over dergelijke tableaux hieronder,
hoofdstuk 7.2. ‘Werkplaatsmeetkunde: bestekmaten en vorm bepalen. ‘
110
AdM. p. 635-638 en pl. 231. Het werken met mallen wordt besproken in hoofdstuk 7.2
‘Mallen en hulpstukken.’
111
In de nalatenschap van R.-M. Slodtz, dessinateur du cabinet du Roi, tevens beeldhouwer,
bevond zich ‘un model de chaire à prêcher de St. Sulpice, en cire;’ voorts ‘le model du mozolée
du curé de St. Sulpice, en cire,’ het beroemde grafmonument voor de curé Languet de Gergy.
Eriksen vermeldt een model op ware grootte van een bed dat de sculpteur Lachenait ontwierp
voor de duchesse de Bourbon. Dit model werd, afgezien van de vormgeving, gemaakt met het
oog op de bekleding. Zie Eriksen, Svend. Early neo-classicism in France. Londen: Faber &
Faber, 1974. p. 92.
112
In de toelichtende teksten bij onder meer pl. XLVII en LXXI. Chippendale, Thomas. The
gentleman and cabinet-maker’s director. Herdr. 3de editie 1762. High Wycombe: Sarratt, 1995.
113
Een andere parallel zijn de verschillende fasen in de totstandkoming van beeldhouwkunst.
Zie: Scholten, Frits. ‘Beeldhouwpraktijken.’ in: Akker, Paul van den, Mariëtte Haveman.
Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden.
Lochem: Kunst en Schrijven, 2006.
114
Fuhring verwoordt het zo: ‘Our knowledge of the role played by drawings in workshops in
general is still rather imprecise.’ Fuhring, Peter. Design into art. Drawings for architecture and
ornament. The Lodewijk Houthakker collection. Den Haag: Schwartz/SDU, 1989. p. 16.
115
Volgens Roubo deed de stoelenmaker weinig meer dan het netjes langs de lijn uitzagen van
gebogen onderdelen, deze middels pen-en-gat verbindingen vergaren en de aldus vervaardigde
stoelromp naar de houtsnijder brengen die zowel de versieringen als de profilering erin sneed.
Deze voorstelling van zaken is eigenlijk alleen van toepassing op de vorm van zitmeubelen à
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wij vrijwel niets over de manier waarop ontwerpen voor marqueteriemeubelen tot
stand kwamen. Roubo’s beschrijvingen en afbeeldingen van vorm en versiering
van buffetten, commodes etc. in L’Art du menuisier en meubles gaan uit van een klein
aantal modellen, die deels traditioneel cq. provinciaals vormgegeven zijn, deels in
de moderne smaak. Zij staan ver af van wat wij ons voorstellen van een Parijs’
marqueterie-meubel en moeten eigenlijk opgevat worden als een opzettelijk
beperkt aantal vormschemata waarvan de vele verschijningsvormen ‘n’en sont
cependant que des nuances, & qui ne méritent par conséquent pas de faire une
classe apart.’ Roubo achtte het tevens onmogelijk om iedere denkbare vorm van
versiering op te nemen, omdat deze nogal willekeurig was en steeds veranderde. 116

Afb. 50 Wasmodel voor een fauteuil, ontworpen door Jacques Gondoin, met verschillende
opties voor de poten en armleuningen. Afmetingen 14x9x9 cm. Ook voor bedden en
bergmeubelen werden soms wasmodellen gemaakt. Nicolay noemt een kleine secrétaire waarvan
een model in een schaal van circa 1:3 is gemaakt in hout, met ornamenten in was geboetseerd. 117
Afb. 51 Sofa toegeschreven aan Nicolas Heurtaut. Aan de bovencontour van de rugleuning is
duidelijk te zien dat deze was aangepast aan een betimmering.

Hij verdedigde deze inperking door erop te wijzen dat een volledige behandeling
zijn boek onnodig dik zou maken. Voor zover hij het tekenwerk voor
bergmeubelrompen behandelde, heeft dit niet betrekking op het ontwerpen van
het meubel als geheel, maar op de invulling van een ontwerp met marqueterie of

l’antique. Ook Roubo’s uitleg over de methode om een stoel of sofa meetkundig uit te tekenen,
richtte zich op rococo ontwerpen. Dat ébénistes voor het afkorten en schulpen (over de lengte
doorzagen) van hout veel gebruik maakten van de draaizaag (scie à tourner), duidt erop dat
Roubo ook hier sprak over rococo meubelen. AdM. p. 810.
116
AdM. p. 743, 759.
117
Nicolay, Jean. L’Art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle. Parijs:
Pygmalion, 1976. p. 781.
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friseerwerk. 118 Zijn Art du menuisier ébéniste is voor het overige vrijwel geheel gericht
op het beschrijven van materialen en maakprocessen. Uit bewaard gebleven
ontwerptekeningen en modellen, uit inventarisgegevens van meubelmakers en uit
correspondentie tussen opdrachtgevers en meubelmakers komt naar voren dat de
stappen van schets tot eindproduct overeenkomen met die in de stoelenmakerij. 119
L’Art du menuisier biedt hierover geen gegevens.
Voorbeeldprenten
In L’Art du menuisier worden voorbeeldprenten niet expliciet genoemd maar het
werk bevat, zoals hierboven al werd opgemerkt, een redelijk aantal platen die als
zodanig aangemerkt kunnen worden. Voorbeeldprenten voorzagen in een
behoefte omdat meubelmakers doorgaans weinig tekenonderwijs genoten hadden
en slechts weinigen onder hen in staat waren om zelf een ontwerp te bedenken. In
de vraag naar ontwerpen werd voorzien door ontwerp- of voorbeeldprenten die in
enorme hoeveelheden werden gepubliceerd, hetzij los, hetzij gebundeld. 120 Het
maken van voorbeeldprenten was in de achttiende eeuw voornamelijk een Parijse
aangelegenheid geworden. Deze prenten waren alleszins betaalbaar en dus binnen
het bereik van veel ateliers. 121 Sommige prenten waren ontwerpen voor een
compleet meubel, al dan niet vergezeld van details op ware grootte (afb. 52),
andere gaven voorbeelden voor losse ornamentiek of voor figuratieve
118

Roubo schreef dat geometrische vlakverdelingen (gecontourneerde velden in friseerwerk) op
ware grootte moesten worden uitgetekend door de werkman voordat de romp werd gebouwd.
AdM. p. 831. Evenzo werd van marqueterie een tekening gemaakt ‘tel qu'il doit être exécuté.’
Van deze tekening werden meerdere calques gemaakt. Het origineel werd bewaard want dat had
men opnieuw nodig bij de afwerking. AdM. p. 1014. Het ontwerpen van bronsbeslag was het
domein van de modelleur of de bronsgieter, maar werd soms door de ébéniste zelf gedaan.
AdM. p. 1026, 1028. Voor bronzen sierbeslag werden desseins gemaakt en vervolgens een
model in was, op een modèle en bois van het blindhout. Omdat dit een tijdrovende manier van
werken was, paste men dit alleen toe voor bijzondere stukken. AdM. p. 999.
119
Afgezien van een ruime hoeveelheid ontwerptekeningen, kunnen de opeenvolgende stappen
in ontwerp en uitvoering gereconstrueerd worden uit verschillende voorbeelden in de literatuur.
Janneau beschrijft een model van een penningkabinet van Riesener, in: Janneau, Guillaume. Le
mobilier français. Le meuble d'ébénisterie. Parijs: Duponchelle, 1970. De inventaire après
décès van A.-C. Boulle vermeldde onder meer ‘un bois blanc de la même armoire servant de
modèle,’ een model in without voor een armoire met uurwerk. Geciteerd naar: Massie, F.
Maubert, R. Reconnaître la marqueterie Boulle. Parijs: Biro, 1990. p. 70. Albéza en Leblanc
beschrijven een commode met een getekend voorontwerp op het blindhout. Albeza, Gérard,
Frédéric Leblanc. ‘Une commode du musée Jacquemart-André à Paris. Étapes d’une
restauration fondamentale.’ Technè. no. 29. (2009) p. 83.
120
Enige prentenbundels van belangrijke ontwerpers zijn: Cornille, F. Livre de menuiserie
décorative. Parijs: Chéreau, s.d. [1755]; De Lalonde, Richard. Cahiers d'ameublement. 1780;
Neufforge, J.F. de. Réceuil élémentaire d'architecture. 9 dln. Parijs, 1757-1768.
121
Pallot noemt bijvoorbeeld een serie van zes prenten van Delafosse die in 1780 1 livre 6 sols
kostte. Ter vergelijking: een stoelenmakersgezel verdiende rond de 3 livres per dag. Pallot. L'art
du siège au XVIIIe siècle en France. p. 40.
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voorstellingen welke gekopieerd konden zijn naar bekende schilderijen. 122
Voorbeeldprenten vertonen vaak een uitbundige hoeveelheid versiering die door
de uitvoerende werkman dienden te worden aangepast. 123 Bij een van zijn als
voorbeeld bedoelde platen schreef Roubo dat men de daarop weergegeven ideeën
naar eigen inzicht kon bewerken. 124 Vaak werden ideeën uit verschillende bronnen
gecombineerd. Als voorbeeld hiervan geeft Snodin een blad uit het ornamentboek

Afb. 52 Ince en Mayhew. Universal system of household furniture. (1762). 'Comode Chest of Drawers'
De stippellijnen binnen de contour van het bovenblad (links) geeft aan vanuit welke middelpunten
de cirkelsegmenten getrokken moeten worden die de contour vormen. Direct rechts naast het
meubel zijn maten aangegeven. Geheel rechts de profileringen van bovenblad, bovenlijst plinth en
onderlijst plinth. Middenonder een maatschaal. Voor een goede meubelmaker geeft de prent alle
informatie die hij nodig heeft om het meubel te kunnen maken. De begeleidende tekst luidt ‘A
commode which has been executed from the Plate, and much admired’ en is ernaast in het Frans
vertaald. Deze wat onlogisch geformuleerde tekst illustreert dat er verschil is tussen een
ontwerpprent en een prent naar een bestaand meubel.
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De Bellaigue, Geoffrey. ‘Engravings and the french eighteenth-century marqueteur - I.’
Burlington Magazine. vol. 107. no. 746. (1965) p. 240.
123
Zo schreef Sheraton over zijn voorbeeldprenten: ‘These may, in the view of some, be
thought too full of work; but the skilful workman will easily see how to reduce their richness,
and accommodate them to his purpose.’ Sheraton, Thomas. The cabinetmaker and upholsterer’s
drawing-book. Gedeeltelijke herdr. van de editie van 1793. New York: Dover, 1972.
Onderschrift bij pl. 14. Ook Jean-Félix Watin (auteur van L’Art du peintre, doreur, vernisseur.
Parijs: Grangé, Durand, Watin, 1773) schreef dat klanten niet moesten verwachten dat een
uitgevoerd meubel altijd even complex was als op de prent. Geciteerd naar: Pallot. L'Art du
siège au XVIIIe siècle en France. p. 39. Watin gaf voorbeeldprenten uit en liet voor klanten
meubelen op bestelling maken. Zie Eriksen. Early neo-classicism in France. p. 139.
124
AdM. pl. 235, p. 650, en pl. 246, p. 680.

143

van de houtsnijder Gideon Saint, dat een samenstel toont van een inkttekening van
de hand van Saint en drie gedrukte prenten, twee uit Locks A new drawing book en
een uit een serie ornamenten van Thomas Johnson. 125 De prenten vormden voor
Saint ‘a source of general inspiration.’ Ook grote naturalistische marqueterievoorstellingen van hoge kwaliteit, peinture en bois, waren in veel gevallen geen
autonoom ontwerp maar ontleend aan prenten. De meeste marqueteurs moeten
volgens De Bellaigue wel in staat zijn geweest om bestaande ontwerpen aan te
passen en te combineren. 126 Hoeveel van een ontwerp oorspronkelijk tekenwerk is,
en hoeveel is overgenomen van een ontwerpprent, is vaak niet vast te stellen. 127
Ontwerpen voor marqueterie waren volgens Roubo voor het merendeel mal dessinés
& sans goût. 128 De marqueterie of sommige bewaard gebleven meubelen bevestigen
dit. In veel ruimtelijke voorstellingen klopt het perspectief niet, zoals de soms wat
onbeholpen marqueterie van Topino laat zien. Het ontwerpproces raakte ook
hier verdeeld over meerdere actoren die elk het hunne, groot of klein, bijdroegen
zoals Fuhring schrijft. 129 Het eindprodukt kan uiteindelijk een samenstel zijn van
de ideeën van een schilder, prentmaker, graveur, opdrachtgever, meubelmaker en
marqueteur. 130 De niet aflatende stroom aan nieuwe modieuze ontwerpen bracht
met zich mee dat een atelier zelf in staat moest zijn om aan telkens nieuwe
ontwerpen uitvoering te geven. 131 De voorbeeldprent gaf een goed beeld van hoe
125

Snodin, Michael, Maurice Howard. Ornament. A social history since 1450. Londen: Yale
University Press, 1996. p. 46, afb. 42.
126
Het is een oud en geaccepteerd gebruik. In zijn Veri precetti della pittura (1586) beval
Armenini degene die het aan invenzione ontbrak aan, het werk van anderen te kopiëren en daar
wat dingen in te wijzigen of te spiegelen. Geciteerd naar: Galassi, Maria Clelia. 'Visual
evidence for the use of carta lucida in the Italian Renaisssance workshop.' Saunders, David ,
et al. (ed.) The Renaissance workshop. Londen: Archetype, 2013.
127
Michaelsen, Hans. '"Dass alles in der äussersten Perfection gemacht wird." Zur Entwicklung
der Marketerie- und Färbetechniken in der Werkstatt von Abraham und David Roentgen.' in:
Büttner, Andres, Ursula Weber-Woelk (ed). David Roentgen. Möbelkunst und Marketing in 18.
Jahrhundert. Regensburg: Schnell & Steiner, 2009. p. 135.
128
AdM. p. 867. Dat hij hiermee ook doelde op voorbeeldprenten, blijkt uit zijn toevoeging dat
de ontwerpen veelal niet pasten op de plaats waarop zij waren aangebracht.
129
Fuhring. Ornament, nijverheid en kunst. p. 31. Achim Stiegel constateert in zijn studie over
ontwerp en uitvoering van Schinkels meubelen eveneens dat het eerste idee van de ontwerper in
de handen van tekenaar en werklieden (en navolgers) zich gaandeweg veranderde. Zoals
Stiegels artikel beschrijft, deed Schinkel er veel aan om door middel van uitgebreid tekenwerk
de controle over het eindprodukt te waarborgen: ‘Die gezeichnete Linie reduziert den
Ermessensspielraum erheblich und macht die Arbeit leicht überprüfbar.’ Vermoedelijk liep de
Pruisische architect in 1816 in dit opzicht voor op zijn Parijse collega van enige decennia
daarvoor. Stiegel, Achim. 'Die Differenzierung der Autorschaft. Zum Verhältnis von Entwurf
und Ausführung.’ in: Hedinger, Bärbel, Julia Berger (ed.) Karl Friedrich Schinkel. Möbel und
Interieur. München: Deutscher Kunstverlag, 2002. p. 23-29.
130
Snodin en Howard geven een afbeelding van een zilveren blad van Benjamin Pyne waarvan
de rand naar een aangepast prentontwerp van Della Bella is versierd, en het middenveld met een
gravure van Bosse, gegraveerd door Gribelin. Snodin, Howard. Ornament. p. 50.
131
Bij het ontstaan van het neo-classicisme speelden prenten met nieuwe ontwerpen echter een
minder belangrijke rol, zoals Baarsen schrijft. Classicistische ontwerpprenten bevatten weinig
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het meubel eruit kon gaan zien maar was geen constructietekening met maten (afb.
51). Al naar gelang van de hoeveelheid aan technische informatie die de prent
bevatte, moest de werkman die het meubel wilde uitvoeren, beschikken over meer
of minder tekenvaardigheid en meetkundige kennis.
Werken naar bestaande stukken
Meubelmakers werkten vaak naar het voorbeeld van bestaande stukken. L’Art du
menuisier vermeldt dit voor de productie van zitmeubelen en bedden. 132 Zoals
Roubo aangaf, werd vooral gekopieerd in het goedkope werk, door meubelmakers
die maar één meubeltype maakten en tot weinig anders in staat waren. De oorzaak
hiervan lag volgens Roubo in het feit dat zij niet konden tekenen; 'la plupart ne
sachant que faire une sorte d'ouvrage & encore avec des calibres que souvent ils
n'ont pas le talent de faire eux-mêmes.' Hetzelfde gold voor de houtsnijders die
snijwerk en profileringen op de stoelen aanbrachten. 133 Er zijn niettemin genoeg
voorbeelden bekend van het kopiëren van kwaliteitsmeubelen. 134 Om een meubel
te kopiëren, al dan niet in een aangepaste vorm, was geen tekenwerk op papier
nodig want dit gebeurde met behulp van mallen of een lat waar de maten op
werden overgenomen. 135
Conclusies
De betimmeringen die door Roubo de menuiserie worden genoemd, bestonden uit
stijl-en-regelwerk gevuld met panelen; dit was het traditionele werk van de
origineels, vergeleken met ‘prints of original designs that were integral to the formulation of the
rococo style.’ Baarsen, Reinier. Paris 1650-1900. Decorative arts in the Rijksmuseum. Londen:
Yale, 2013. p. 391.
132
AdM. p. 601. In hoeverre dit gold voor gefineerde meubelen, wordt uit de AdM niet
duidelijk.
133
AdM. p. 601.
134
Von Pfeil vermeldt dat Markgräfin Christiane Charlotte in Parijs een grote hoeveelheid
kostbare meubelen liet aanschaffen; een deel daarvan werd gekocht met het doel deze later in
Ansbach te laten kopiëren zodat men wat goedkoper uit zou zijn. De Ansbacher Baudirektor
Zocha was degene die de modellen bestelde en hij vroeg aan zijn Parijse vertegenwoordiger
inlichtingen over kunsthandwerkliche Techniken und Rezepturen. Markgraf Alexander von
Brandenburg-Ansbach schafte ook L’Art du menuisier aan. Pfeil, Christophe Graf von. Die
Möbel der Residenz Ansbach. München: Prestel, 1999. p. 14, 30, 90. In de door Eriksen
gepubliceerde brieven van de Marquis de Marigny aan zijn meubelmaker Garnier is sprake van
het kopiëren van een Engelse speeltafel. Eriksen, Svend. ‘Some letters from the Marquis de
Marigny to his cabinet-maker Pierre Garnier.’ Furniture History. vol. 8. (1972) p. 78-85.
Benneman maakte een kopie van een commode van Riesener. Meyer, Daniel. ‘Les meubles:
sont-ils vraiment des oeuvres d’art ou des objets avant tout utilitaires?’ Connaissance des Arts.
433. (1988). Ordonez vermeldt het kopiëren van een schilderijlijst ter vervanging van een sterk
door houtworm aangetast origineel. Ordonez, Christina, L. Ordonez, M. del Mar Rotaeche. Il
mobile. Conservazione e restauro. Florence: Nardini, 1996. p. 47.
135
Zie hierover verder hoofdstuk 7.2.
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fijntimmerman. De modernere vorm van betimmering, d'architecture, kwam uit de
koker van professionele ontwerpers en maakte gebruik van een vormentaal die de
fijntimmerman niet kende en die hij langs verschillende wegen aan moest leren.
Roubo’s uiteenzettingen over ontwerptheorie gebaseerd op de klassieke orden
voorzag dus in een behoefte. Ook in later tijden bleef dit een onderdeel van
verschillende vakboeken en vignola’s. Hoewel Roubo meermalen schreef dat de
fijntimmerman kennis van architectuurtheorie moest hebben om in staat te zijn de
wensen van architecten correct uit te voeren, 136 lagen zijn ambities hoger, niet
alleen voor zichzelf maar ook voor zijn vakbroeders. 137 Het ontwerpen maakte in
zijn ogen een hoofdbestanddeel uit van een zelfstandige en volwaardige
beroepspraktijk die niet was opgedeeld in allerlei deelspecialisaties. Anderen in de
houtambachten lijken deze ambities nauwelijks gedeeld te hebben. Zij
beschouwden de fijntimmerman primair als uitvoerend vakman. Zo schreef père
Hulot, tourneur-mécanicien, dat de houtdraaier kennis van de bouwkunst moet
hebben zodat, 'si le tourneur est obligé de travailler sous les ordres d’un Architecte
habile, il puisse bien comprendre ce qu’il lui demandera.' 138 Ook uit de Encyclopédie
komt naar voren dat het de praktijk was dat de menuisier onder leiding van een
ontwerper werkte. Al het prestigieuze werk werd geleid door een architect, zelden
door een fijntimmerman, zoalsRoubo trouwens zelf moest toegeven. 139 Het lijdt
geen twijfel dat het zelfstandig ontwerpen van betimmeringen door de
fijntimmerman zich beperkte tot ondergeschikt werk.
L’Art du menuisier biedt teleurstellend weinig gegevens over de totstandkoming
van ontwerpen voor meubelen. Roubo volstond met het presenteren van enige
voorbeelden van de meest voorkomende meubeltypen. Gezien het feit dat
meubelen in zijn tijd zeer aan modevormen onderhevig waren, was dat een
alleszins logische benadering. Roubo had geen achtergrond als meubelmaker en
was blijkbaar onbekend met dit aspect van het meubelvak. Zijn eigen wereld van
de menuiserie en bâtiment lijkt in bedrijfseconomisch opzicht omvangrijk geweest te
zijn, betrekkelijk helder georganiseerd en aan regels onderworpen; wisselingen in
136

'pour bien obéir, il faut être en état de commander,' zoals hij het met een woordspeling
uitdrukte. AdM. p. 1187.
137
Een moderne parallel hiervan wordt verwoord door de schrijvers van de moderne
Menuiserie-encyclopedie, die menen dat de menuisier die in de restauratie werkzaam is, het
technisch-historische vooronderzoek niet over moet laten aan de architect maar hierin zelf een
grotere rol zou moeten spelen. Encyclopédie des métiers. La menuiserie. Tome 6. Les ouvrages.
Parijs: Librairie du compagnonnage, 2014. p. 43.
138
Hulot schreef dit in het hoofdstuk over 'Moulures.' Hulot, père. L’Art du tourneur
mécanicien. Parijs: Delatour, 1775. Volgens Stöckel moet de fijntimmerman, in het samenspel
met bouwheer en architect, 'im Stande [sein] … zur Verschönerung und Ausführung des
Ganzen das Seine beizutragen.' Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange. Ilmenau, 1823.
'Einleitung.' p. viii.
139
AdM. p. 186. Jenkins merkt op dat de positie van de meester-vakman bovendien aangetast
raakte doordat architecten niet alleen ontwerpen maakten maar ook gingen optreden als
hoofdaannemers. Jenkins, Frank. Architect and patron. Londen: Oxford University Press, 1961.
p. 112.
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vormgeving hadden er geen uitgesproken effect op het totaalbeeld. De menuiserie en
meubles en de ébénisterie waren in vergelijking hiermee een stuk gefragmenteerder,
minder overzichtelijk, meer verward in een netwerk van ambachten en handelaren.
In de hieronder volgende paragrafen zal blijken dat Roubo hier niet goed in door
wist te dringen.

7.2

Van praktijktekenwerk tot beschrijvende meetkunde

Roubo meende niet alleen dat fijntimmerlieden zich nieuwe competenties in het
ontwerptekenen eigen dienden te maken; ook zouden zij zich, veel meer dan
gebruikelijk was, moeten verdiepen in meetkundig tekenen. Meetkundig tekenen
vond zijn toepassing in zowel de voorbereidende als de uitvoerende fasen van het
fijntimmerwerk. Kennis van meetkunde, le magasin général de tous les arts, werd
algemeen beschouwd als een noodzaak voor de menuisier en bâtiment. Voor
meubelmakers werd dit door andere auteurs dan Roubo niet nodig geacht. 140
Waarom week zijn mening in dezen af en hoe onderbouwde hij zijn keuze om aan
het technische tekenwerk zoveel aandacht te besteden?
Roubo begon zijn boek met een beknopte instructie waarin hij de
basisbegrippen van het meetkundig tekenen uitlegde: het construeren en meten
van lijnstukken, rechthoeken, cirkels, driehoeken etc. (afb. 55). 141 In boek 2 zette
hij deze uiteenzetting over het vaktekenen voort met de tekenkunst in eigenlijke
zin, die de fijntimmerman in staat stelde om alle denkbare meetkundig bepaalde
ruimtelijke vormen uit te tekenen en te maken. Deze tweedeling weerspiegelt min
of meer het verschil tussen praktijktekenwerk en ruimtelijk, meer abstract
tekenwerk ofwel stereometrie.
Shelby heeft erop gewezen dat er drie ‘soorten’ meetkunde onderscheiden
kunnen worden. 142 In de eerste plaats noemt hij de theoretische, op rationeel
bewijs gefundeerde Euclidische meetkunde welke aanvankelijk alleen een plek
vond in ‘a rather small corner of the university curriculum.’ Vervolgens bespreekt
140

De Encyclopédie vermeldt dat fijntimmerlieden die betimmeringen maakten, moesten
kunnen tekenen, voor ébénistes gold dit niet. Encyclopédie. Lemma MENUISERIE. vol. 10. p.
346. Volgens Coulon waren het principalement les menuisiers en bâtimens die zich het
meetkundig tekenen eigen dienden te maken teneinde tekeningen van architecten uit te kunnen
voeren. Coulon, A.G. Nouveau vignole des menuisiers: ouvrage théorique et pratique, utile aux
ouvriers, maîtres et entrepreneurs. Carilian-Goeury, 1835. Herdr. Parijs: Moreau, 1979. p. 21.
Roubo schreef dat weliswaar alle fijntimmerlieden moesten kunnen tekenen, maar toch vooral
ceux de Bâtiments. AdM. p. 2.
141
AdM. p. 4-22. pl. 1-3. Technische handboeken zoals L’Architecture pratique van Bullet,
L'Art du facteur d'orgues van Dom Bedos de Celles en L’Art du tourneur-mécanicien van père
Hulot beginnen elk eveneens met een inleidend hoofdstuk over praktische meetkunde. De serie
van vijf platen over GÉOMÉTRIE in de Encyclopédie vormen tezamen een soortgelijke cursus
basismeetkunde. Encyclopédie. Receuil de planches. vol. 22. p. 2:1.
142
Shelby, Lon R. 'The geometrical knowledge of medieval master masons.' Speculum. 47. no.
3. (1972) p. 395-421.
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hij de meetkunde die ruimtelijke problemen oplost op basis van de Euclidische
meetkunde maar zonder theoretische achtergrond of bewijsvoering, zoals de
Middeleeuwse practicae geometriae; dergelijke meetkundeboeken waren meer
geschreven voor een geletterd publiek van ingenieurs en landmeters dan voor
ambachtslieden. 143 Een achttiende-eeuwse versie van deze practicae was Le Clercs
Géométrie pratique (1744), bedoeld voor schilders, architecten, ingenieurs, tekenaars
en landmeters. 144 Er is daarnaast nog een derde soort meetkunde te onderscheiden
die ‘werkplaatsmeetkunde’ genoemd kan worden: 145 deze biedt de werkman een
eenvoudige oplossing of benadering voor een meetkundig probleem zonder
rekenwerk. 146 Als voorbeeld van werkplaatsmeetkunde geeft Shelby de manier om
de lengte van een cirkelomtrek te benaderen: deze vindt men door drie cirkels
naast elkaar te tekenen, de straal van de laatste in 7 delen te verdelen en daar nog
1/7 aan toe voegen (afb. 53). De verkregen lengte van 22/7 is niet exact gelijk aan
2 πr maar een benadering waarmee in de dagelijkse praktijk wel te werken was. 147
In Roubo vinden wij dergelijke methodes ook (afb. 54). Voor werkplaatsmeetkunde is niet meer tekengereedschap nodig dan een passer, een teken- of blokhaak
en een rei. 148 Hiermee kan een gegeven probleem (bijvoorbeeld ‘hoe construeer ik
een parallelle lijn?’ of ‘hoe construeer ik een haakse hoek op het uiteinde van een
cirkelsegment?’ opgelost worden in een vaste reeks stappen die niet begrepen maar
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Déprez-Masson omschrijft het verschil als volgt: ‘Les traités de Géométrie théorique
relèvent de l'enseignement de quadrivium; les practicae se spécialisent dans des sortes d'analyse
de cas.’ Déprez-Masson, Marie-Claude. Technique, mot, image. Le De re metallica d’Agricola.
Turnhout: Brepols, 2006. p. 196. De term practicae werd wel gebruikt als benaming voor
receptenboeken op uiteenlopende gebieden. Een van de middeleeuwse Practicae geometriae
was van de hand van Hugo van St.-Victor. Hugo verdiepte zich in ambachten omdat zij kunnen
bijdragen aan het religieuze en filosofische streven van de mens. Zie: Whitney, Elspeth.
Paradise restored. The mechanical arts from antiquity through the thirteenth century.
Philadelphia: American Philosophical Society, 1990. p. 82 sq.
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In zijn ‘Avertissement’ schreef Le Clerc dat hij met zijn boek het midden wilde houden
tussen ‘la pure spéculation et une pratique simple et grossière.’ Le Clerc, Sébastien. Traité de
géométrie théorique et pratique à l’usage des artistes. Parijs: Jombert, 1744. De eerste editie
dateert van 1690.
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Lacombe sprak van géométrie de boutique, respectievelijk géométrie de l’Académie. Jacques
Lacombe. Encyclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques. 8 vol. Parijs: Pancoucke,
1782-1791. vol. I. p. x. Volgens Briseux is ‘géometrie pratique, fort differente de celle dont on
se sert sur le papier.’ Briseux. Architecture moderne ou l’art de bien batir pour toutes sortes de
personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les palais. Parijs: Jombert, 1728. p.
33.
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De meeste menuisiers konden waarschijnlijk niet of nauwelijks rekenen. Er bestond geen
noodzaak om dat te kunnen zolang men paste in plaats van mat, en met hulp van enige
handigheden met liniaal en passer.
147
22/7 is de veel gehanteerde verhouding traditioneel verbonden aan de naam van Archimedes.
148
Naast passer en rei werden eenvoudige hulpstukken gebruikt; mogelijk is Félibiens CALIBRE,
‘un bout d’ais entaillé en triangle dans le milieu pour prendre des mesures,’ daar een voorbeeld
van. Principes d’Architecture. p. 365 en pl. 18, fig. 9.
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Afb. 53 Links een praktijkmethode om de lengte van de omtrek van een cirkel met een passer
(dus zonder berekening) te bepalen (naar Shelby).
Afb. 54 Roubo. L’Art du menuisier. Pl. 13, fig. 5 en p. 62. Een methode om met passer en liniaal
een lijn te bepalen die ongeveer een hoek van 50◦ maakt ten opzichte van de grondlijn.

enkel gememoriseerd hoeven te worden (afb. 55, fig. 21, resp. fig. 20). Van de
achttiende tot de twintigste eeuw waren deze basisprincipes vaste bestanddelen in
vakboeken op allerlei gebied. Met dit soort meetkunde kon de fijntimmerman uit
de voeten totdat ontwerpen in de achttiende eeuw architectonischer en ruimtelijker
van aard werden.

Afb. 55 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 1. Enige elementaire meetkundige bewerkingen,
zoals het construeren en verdelen van lijnen en hoeken.

Over het toepassen van praktijktekenwerk zijn zeer weinig concrete gegevens te
vinden, mogelijk omdat dit deel uitmaakte van de werkplaatsoverlevering. Om er
meer van te weten te komen zijn we aangewezen op gegevens uit verschillende
aanpalende ambachten en uit vroegere en latere perioden. Birkett en Williamson
zijn van mening dat er dienaangaande een min of meer breed gedeelde praktijk
bestond: 'Despite the lack of appropriate source material for individual crafts, the
very strong inter-relationships which existed between them imply that it is
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reasonable to extrapolate from one to another.' 149 Dat dient uiteraard met
terughoudendheid gedaan te worden, vooral zodra productietechnieken onder
invloed van de industriële revolutie beginnen te veranderen. De houtverwerkende
nijverheid was in de late achttiende eeuw echter nog niet zover. Tekenmethoden
zoals het op ware grootte voortekeningen maken op een tekenbord of -vloer,
kwamen voor bij zowel kathedralenbouwers, scheepsbouwers als interieurbouwers,
zoals in het voorgaande werd betoogd. Gelijke of zeer verwante tekenprocedés en
hulpmiddelen zoals modellen, transparantpapieren en kopieermachines, waren te
vinden in de ateliers van tal van kunsten en ambachten en bewezen eeuwenlang
hun nut. 150
Hieronder bespreek ik eerst de eenvoudige traditionele werkplaatsmeetkunde en de
mate waarin deze in staat was om de tekenkundige problemen op te lossen
waarvoor de fijntimmerman zich gesteld zag. Daarna wordt de meer geavanceerde
stereometrie besproken die Roubo zo na aan het hart lag. Het doel is om na te
gaan wat Roubo vastlegde van de in zijn tijd gangbare atelierpraktijk en wat hij
daaraan toevoegde om perfection binnen het handbereik van de fijntimmerman te
brengen.
Werkplaatsmeetkunde: bestekmaten en vorm bepalen
Van de vele objecten die Roubo beschreef, vermeldde hij uit welke onderdelen
deze bestonden en hoe deze onderling verbonden moesten worden; tevens gaf hij
telkens hun maten aan en eventueel de onderverdeling van die maten. Deze
informatie maakt een groot deel van de tekst uit en Roubo legde hiermee zonder
twijfel een essentieel en omvangrijk terrein van de kennis van de fijntimmerman
149

Birkett, Stephen, William Jurgenson. 'Why didn't historical makers need drawings? Part I practical geometry and proportion.' Galpin Society Journal. vol. 54. (mei 2001) p. 242-284. De
‘makers’ waar het over gaat zijn klavecimbelbouwers. Ook Kirsch constateert: ‘Vielfach sind es
dieselben Techniken, die über Jahrhunderte hinweg übergreifend angewandt wurden. Insgesamt
gesehen handelt es sich um einige wenige Grundverfahren, die in fein abgestimmten
Variationen voneinander abweichen, prinzipiell aber dasselbe Schema verfolgen.’ Siejek,
Andreas, Kathrin Kirsch. Die Unterzeichnung auf dem Malgrund. Graphische Mittel und
Übertragungsverfahren im 15. – 17. Jahrhundert. München: Siegl, 2004. p. 177. De redenering
dat een historische praktijk zus-of-zo is geweest omdat dat logisch lijkt, is hachelijk en moet
met voorzichtigheid gehanteerd moet worden. In dit geval lijkt het mij toelaatbaar. Het is, op
basis van het weinige bewijsmateriaal, enigszins de vraag of wij ervan uit mogen gaan dat er
sprake is van een zekere historische continuïteit, een ongebroken overlevering van
tekentechniek van de Middeleeuwen tot in de late achttiende eeuw. Kennis hierover werd
mondeling overgedragen en nauwelijks aan het papier toevertrouwd. Gegeven de middelen
waarover de ontwerper, tekenaar en uitvoerder beschikten, lijken het in elk geval zeer
doelmatige methoden te zijn geweest.
150
Zelfs in 1890 werd nog gebruik gemaakt van een ‘Schnürboden, ein geweisster Boden, auf
dem die Teile einer Zimmermannskonstruktion massgenau aufgezeichnet wurden.’ Radkau,
Joachim. Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. München: Oekom, 2012. p. 243. Zie ook
Hoofdstuk 7.1, noot 22.
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vast. 151 Dit geheel is een van de belangrijkste kennisdomeinen in het fijntimmerwerk en wordt tegenwoordig ‘constructieleer’ genoemd. Roubo lijkt dit als een
dermate integraal onderdeel van zijn vak te hebben beschouwd, dat hij het niet als
afzonderlijk theoriedomein zag en er geen onderscheidende term voor had.
Werktekeningen werden zelfs voor complexe objecten niet vervaardigd, onder
meer omdat het ontwerp in veel gevallen direct op het materiaal zelf werd
overgebracht, zoals Roubo dat beschreef en illustreerde (afb. 56). 152 Van
onderdelen van een meubel zoals friseerwerk en marqueterie werden wel
tekeningen gemaakt. 153 Pl. 282, fig. 13 (niet afgebeeld) is een weergave van de
tekening voor een stuk friseerwerk; fig. 14 is een weergave van het blindhout

Afb. 56 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 294. Links is te zien dat de hoofdlijnen van de
aan te brengen fineerpatronen (friseerwerk) in het blindhout zijn gekrast; de ébéniste rechts is doende
om het stuk fineer vast te plakken.

waarop de lijnen uit de tekening zijn ingekrast. Wat er aan werktekeningen bestaan
heeft, lijkt verloren te zijn gegaan. 154 Benje schrijft dat in de Duitse meubelmakerij
op basis van een schaaltekening, een tekening op ware grootte met de benodigde
uitslagen (Tafelriss)werd gemaakt, waaruit de maten van de onderdelen direct
overgenomen werden. 155 Als wij er vanuit mogen gaan dat het hier ging om

151

De gildestatuten van 1744 vermeldden in een beknopter vorm voorschriften voor de
constructie en (in enkele gevallen) voor de maten van elk product van fijntimmerlieden. De
prescriptieve aard van Roubo’s beschrijvingen hebben hier ontegenzeggelijk iets van weg.
Statuts, privileges, ordonnances, et reglemens de la communauté des maîtres menuisiers &
ébénistes de la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Parijs: Chardon, 1751.
152
AdM. p. 814.
153
Voor ontwerptekeningen voor marqueteriepanelen, zie: AdM. p. 1014.
154
Fuhring, Peter. Design into art. Drawings for architecture and ornament. The Lodewijk
Houthakker collection. Den Haag: Schwartz/SDU, 1989. p. 14, 303.
155
Benje vermeldt tevens de vereenvoudigde vorm hiervan, de Brettaufriss, ofwel verhaalstok,
zie vervolg. Benje, Peter. Maschinelle Holzbearbeitung. Ihre Einführung und die Auswirkungen
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tekeningen op grote houten panelen zoals de tableaux die Roubo in zijn atelier had
(afb. 64), dan is het logisch dat zij niet bewaard zijn gebleven. Papieren
werktekeningen zijn, voor zover mij bekend, niet bewaard gebleven en worden
zelden genoemd in schriftelijke bronnen. In L’Art du menuisier vinden wij één
tekening (van een buffetkast, pl. 273) die opgevat kan worden als werktekening
zoals die op papier gemaakt zou kunnen zijn. Deze tekening wijkt qua opzet zeer
sterk af van de andere tekeningen waar objecten in hun geheel opstaan, met name
doordat Roubo hier, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, alle lange rechte
lijnstukken sterk verkort aangeeft, zodat vrijwel alleen de profileringen en
verbindingen worden afgebeeld. 156 In de praktijk is de waarde van een tekening
beperkt omdat hij in onvoldoende mate ruimtelijke en plastische vormen kan
vastleggen, zoals gebogen stoelpoten waarbij het in de uitvoering aankomt op een
fijn gevoel voor lijn. 157
Het was verre van ongebruikelijk om het werkstuk dat vervaardigd moest
worden, alleen in een bestek te omschrijven, zeker wanneer het iets gangbaars
betrof. 158 In dit bestek (devis) staat de hoedanigheid van het hout aangegeven
(bijvoorbeeld zonder zaagsporen, zonder groeifouten), de maten van alle
auf Betriebsformen, Produkte und Fertigung im Tischlereigewerbe während des 19.
Jahrhunderts in Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. p. 196.
156
Grote objecten zoals meubelen en betimmeringen zijn anders niet op één vel papier te
krijgen. Wij vinden deze techniek ook bij Jacques-François Blondel in zijn Cours
d’architecture. vol. 5. pl. 3.
157
Attfield noteert het volgende uit de mond van een stoelenmaker over zijn vader: ‘he could
shape a cabriole leg beautifully, you see. He couldn’t draw it…. He’d take (the pattern from) a
piece of plywood and he’d have (the wood) cut down roughly and he’d really draw it with a
spoke shave, you see and that’s how it was done.’ Attfield, Judy. ‘”Then we were making
furniture, and not money:” a case study of J. Clarke, Wycombe furniture makers.’Oral History.
18. no. 2. The crafts. (najaar 1990) p. 54-57. 1990. Het maken van veel plastische vormen is in
de meest letterlijke zin handwerk: ‘les voyants eux aussi ont besoin de leurs mains pour voir,
pour completer par le tact et par la prise la perception des apparences.’ Focillon, Henri. Éloge
de la main. Parijs: PUF, 1988. p. 103
158
Dit komt naar voren uit de werken van Briseux en Bullet. Werk dat hors du commun was,
werd uitgetekend en de tekening werd ondertekend door de opdrachtgever voor accoord.
Briseux. Architecture moderne ou l’art de bien batir pour toutes sortes de personnes. Parijs:
Jombert, 1728; Bullet, Pierre. L’Architecture pratique, qui comprend le détail du toisé, & du
devis des ouvrages de massonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie,
ardoise, tuille, pavé de grais & impression. Parijs: Michallet, 1691. p. 262. De vergelijkbare
functie van bestekken in de Nederlandse bouwpraktijk wordt behandeld in: Tussenbroek, Gabri
van. 'Alzo zult gijlieden dat maken.' Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken
in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Leiden: Primavera, 2013. Oltrogge
beschrijft hoe Theophilus een beschrijving geeft van elke penseelstreek om een gezicht te
schilderen. De lezer kan een schilderij zodoende kopiëren uit een tekst in plaats van een
afbeelding. Oltrogge, Doris. ‘Theophilus: a methodological approach to reading an art
technological source.’ in: Eyb-Green, Sigrid, et al. (ed.) The artist’s process. Technology and
interpretation. Proceedings of the fourth symposium of the Art Technological Source Research
Working Group. Archetype, 2012. p. 50. Tenslotte wijs ik op de vroeger gebruikelijke museale
objectbeschrijvingen zoals in Lunsingh Scheurleers Catalogus van meubelen (1952) die
dermate helder zijn dat de lezer het meubel voor zich ziet zonder de afbeelding nodig te hebben.
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onderdelen en de toe te passen houtverbindingen. Bij minder courant werk werd
vermeld ‘le tout rélativement aux dessins et profils qui seront fournis dans le tems
par l’architecte.’ 159 Wanneer wij een achttiende-eeuwse tekening met
constructiedetails tegenkomen, biedt dit ons, zoals Wiese zegt, een seltene Einblick in
dem Werkverfahren. 160 Niettemin schreef Roubo dat de ébéniste aanzicht- en
doorsnedetekeningen van de (nog ongefineerde) rompen van zijn meubelen diende
te maken, vooral om zich ervan te gewissen dat het decor van friseerwerk of
marqueterie er goed op zal passen. Blijkbaar zouden deze tekeningen zo
nauwkeurig moeten zijn, dat fineerdiktes er uit af te lezen waren. 161 Hoewel er in
L’Art du menuisier afbeeldingen staan die gezien kunnen worden als
constructietekeningen, neem ik aan dat deze in de praktijk uitsluitend gemaakt
werden voor uitzonderlijk of geheel nieuw werk. Het lijkt er op dat er in het preindustriële tijdperk vrijwel geen werktekeningen gemaakt werden. Het is van
belang hierbij te bedenken dat er pas een tekening nodig is als het werkstuk niet
langer door één werkman vervaardigd wordt. Bovendien was veel van het
fijntimmerwerk repetitief van aard en kon het, zoals in het vervolg aan de orde zal
komen, met mallen en maatstokken gemaakt worden. 162 Hierboven is er al op
gewezen dat veel menuisiers zich gespecialiseerd hadden in een enkel (half-)product
waarvan zij er vele tientallen of honderden maakten.
Exacte hoofd- en deelmaten (bestekmaten) werden vastgesteld op basis van het
voorbeeld of ontwerp voor een werkstuk. Wanneer men werkte naar een
voorbeeld of een tekening danwel een model op ware grootte, konden maten
direct overgenomen worden op een lat, een zogeheten ‘verhaalstok,’ of mal. 163
159

Blondel, Jacques-François, Pierre Patte. Cours d’architecture. Leçons donnés en 1750 et les
années suivantes, par J.F. Blondel, architecte, dans son École des Arts. 9 vols. Parijs: Desaint,
1773. vol. 6. p. 349.
160
Wiese, Wolfgang. 'Und was war nach Roentgen? Zur Nachfolgewerkstatt des Johannes
Klinckerfuss.' in: Büttner, Andres, Ursula Weber-Woelk. David Roentgen. Möbelkunst und
Marketing in 18. Jahrhundert. Regensburg: Schnell & Steiner, 2009. p. 165.
161
Bij het maken van kasten voor staande horloges diende de meubelmaker ‘les contours
donnés sur le dessin de l’ouvrage’ een fineerdikte (i.e. circa 2 mm.) krapper te maken, tenzij de
horlogekast beschilderd zou worden.
162
In de door Wiese bezorgde tekeningenportefeuille van Johannes Klinckerfuss bevindt zich
een klein aantal tekeningen die als werktekening op te vatten zijn. Deels betreft dit complexe,
ongebruikelijke mechanieken. ‘Werkzeichnungen gingen wohl aufgrund ihrer Verwendung bei
den Produktionsprozessen bis auf geringe Reste verloren,’ volgens Wiese. Zie Wiese,
Wolfgang. Die Zeichenmappe des Ebenisten Johannes Klinckerfuss (1770-1831). Regensburg:
Snell & Steiner, 2013.
163
Verhaalstokken worden in bronnen vrijwel nergens genoemd: ‘Il est inutile de dire que
toutes ces dimensions doivent être marquées par des lignes sur une longue règle,’ zoals Albrest
schreef. Het was blijkbaar een dermate gebruikelijk procedé dat hij het eigenlijk overbodig
vond om het te expliceren. Voor een secrétaire geeft Albrest als maten 1 d. voor de kroonlijst, 4
tot 5 voor de lade, 11 streep voor de traverse, 27 tot 28 d. voor de klep, 21 streep voor de regel
onder de klep, 3 tot 4 d. voor de plinth; wat rest van de totale hoogte wordt in driën verdeeld
voor de laden. Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies
par plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest.
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Zoals Albrest vermeldde, kon de ruimtelijke opbouw en indeling van een meubel
ook worden gegeven in een beschrijving-in-woorden. 164 Wanneer naar een

Afb. 57 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 100. Fig. 1, 2 en 3 geven meetlatten weer van
circa zeven voet; fig. 4 geeft de maten aan van schematisch weergegeven doorsneden van stijlen en
lijstwerk. Deze maten waren gebaseerd op een op papier uitgetekende doorsnede van de profilering
(zie ook hierboven hoofdstuk 7.1.); fig. 5 is een deel van een lange regel waarop het grondplan van
een betimmering en haar verticale doorsnede zijn ingetekend; fig. 6: verticale (boven) en
horizontale doorsnede van een stel openslaande terrasdeuren.

ontwerptekening werd gewerkt, is het niet mogelijk om daaruit de maten af te
leiden omdat ontwerptekeningen daar niet nauwkeurig genoeg voor zijn. In dat
geval moesten maten worden afgeleid uit de hoofdmaten die men verdeelde in
bestekmaten volgens een in het vorige hoofdstuk beschreven proportiesysteem.
De vele vermeldingen van maten door Roubo voorzagen in dit opzicht
ongetwijfeld in een behoefte.

Parijs: Librairie scientifique et industrielle De Malher et Cie., 1828. p. 151. De verhaalstok met
de maten van een meubel werd ook genoemd door Halle. Halle, Johann Samuel. Werkstäte der
heutigen Künste oder die neue Kunsthistorie. Bd. 3. Leipzig: J.W. Halle en J.S. Halle, 1764. p.
60. Dom Bedos vermeldde het gebruik van een lat om klaviermaten nauwkeurig af te tekenen.
Bedos de Celles, Dom François. L’Art du facteur d’orgues. 3 vol. Parijs, 1766. Heruitgave
Documenta musicologica. Met naschrift van Christhard Mahrenholz. Kassel: Bärenreiter, 1963.
Art. 715. p. 163, 692.
164
Albrest. L’Art de l’ébéniste. p. 153.
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Afb. 58 Nicolas Pineau. Detail van een ontwerpschets (oorspronkelijk waarschijnlijk op ware
grootte) voor een deurarchitraaf. Getuige de potloodlijnen is de ontwerper hier op zoek geweest
naar vorm en proportie van het lijstwerk.

Ingeval een betimmering naar een van de bouworden vervaardigd moest
worden, maakte de menuisier een lat zo lang als de hoogte van het vertrek en
verdeelde deze in het aantal modulen dat de orde in kwestie bevat; op dezelfde lat
werden dan basement (of alleen de plinth), zuil en hoofdgestel naar hun aantal
modulen gemarkeerd. 165 Hieruit volgen de exacte maten van stijlen, regels, lijsten
en panelen. De doorsnedevorm en de breedte- en diktematen van het lijstwerk
werden verkregen door hun vorm op ware grootte op papier uit te tekenen (afb.
58). 166
Wanneer het beschikbare materiaal daar om vroeg, werden de bestekmaten iets
aangepast: vensterglas was duur zodat soms een belangrijke bezuiniging te
realiseren was wanneer de fijntimmerman de roedeverdeling van ramen zodanig
aanpaste dat hij niet teveel glas verspilde. 167 Hetzelfde gold voor het hout: omdat
eikenhout in bepaalde handelsmaten werd verkocht, kon ook met de houtmaat
rekening gehouden worden bij het vaststellen van de bestekmaten, zodat kostbaar
herzaagwerk werd vermeden. 168

165

Pierrot, Noël. Le charpentier et menuisier des campagnes. Stenay: Pierrot, 1832. p. 466.
Zie hierboven hoofdstuk 7.1.
167
AdM. p. 275. Ook Blondel wees erop dat men zuinig met materiaal, met name glas, om
moest gaan. Cours d’architecture. vol. 5. p. 16 en 60. Dit gold des te meer toen men in de
achttiende eeuw overging op toepassing van grote ruiten.
168
AdM. p. 29 geeft een overzicht van courante handelsmaten. Blondel vermeldde handelsmaten
en prijzen in Cours d’architecture. vol. 6. p. 360-361. Ook Duhamel du Monceau gaf een
overzicht van handelsmaten. Duhamel du Monceau, Henri-Louis. Traité de l’exploitation des
bois. vol. 2. Parijs: Guérin, 1764. p. 666.
166
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De hoofdmaten van meubelstukken zoals stoelen en werktafels volgden uit de
menselijke maat; 169 commodes en wandtafels hadden vaak de hoogte van de
kimlijst in betimmeringen in vertrekken d'une médiocre hauteur. 170 L’Art du menuisier
geeft voor vrijwel ieder meubeltype de maten op, met zekere kleine marges. Deze
komen overeen met bewaarde meubelen.
Lijnen en hoeken tekenen; maten uitzetten
Zodra alle maten bepaald waren, kon de menuisier aan het maakwerk beginnen. Het
vlak, recht en haaks schaven van het werkhout levert de basis voor daarop
aansluitende parallele, haakse en schuine lijnen. 171 Houtbewerking staat praktisch
gesproken gelijk aan toegepaste meetkunde. Parallelle lijnen tekende men af met
kruishouten in verschillende maten, en haakse of schuine lijnen met een blokhaak,
verstekhaak of een zweihaak (afb. 59). Lengtematen werden op het hout uitgezet
met een grotere of kleinere (stok-)passer. Roubo achtte de passer 'trop connu pour
que j'entreprenne d'en faire la description.' 172 Hij vermeldde gewone passers met
lengtes tot 2,5 voet ofwel 81,2 cm. lengte waarmee dus maten tot bijna anderhalve
meter breedte konden worden uitgezet. 173 Stokpassers (afb. 59, fig. 1) zijn in
principe onbegrensd in lengte. Passer en rei waren ten tweede bruikbaar voor het
verdelen van een lengte in gelijke kleinere delen. 174 Rekenwerk, dat in het
twaalftallige stelsel van voeten, duimen en strepen omslachtig is, kon zodoende
vermeden worden. Het 'meetkundegereedschap' in de werkplaats was al met al
betrekkelijk eenvoudig. 175 Om maten op te nemen in voeten en duimen werd een

169

Onder meer AdM. p. 614, 615, 618. De schuinte van de rug van stoelen ofwel de ‘rugvalling’
gaf Roubo op p. 615.
170
Dat wil zeggen vertrekken niet hoger dan 15 voet (circa 4.90 m.). AdM. p. 168.
171
Voor het vlakken en haaks schaven zie: AdM. p. 66 sq.
172
De passer dient ‘à tracer, à prendre des mesures et à faire des divisions égales en distance,’
aldus Bouzique. Het tekenen van een cirkel noemt hij niet. Bouzique, L., E. R. Nouveau manuel
de menuiserie simplifiée: contenant les détails sur toutes les parties de la menuiserie de
bâtiment, la fabrication des outils, &c. Parijs: Roret, 1857. p. 123.
173
Agricol Perdiguier vermeldde dat grote passers ook als wapen werden gebruikt (‘au
compas!’) in vechtpartijen tussen gezellen van verschillende ambachten. Le livre du
compagnonnage. 3de uitgebreide ed. Parijs: Perdiguier, 1857. vol. 1. p. 73.
174
AdM. p. 15 en pl. 3, fig. 15. Roubo gaf hier de meetkundige methode. In de praktijk werd
een lijnstuk ongetwijfeld vaak met de passer opgedeeld door de benodigde deellengte middels
trial and error te zoeken.
175
Ter vermijding van rekenwerk bestonden er allerlei hulpmiddelen. In de houthandel
gebruikte men passers die op een schaalverdeling aangaven wat de inhoudsmaat van een stam
was. Er werden verschillende soorten rekentabellen uitgegeven. Ook Barrèmes ‘rekenboek’
voor lager onderwijs, Comptes faits, bevatte deze tabellen waarin de uitkomst van een
vermenigvuldiging hierin op te zoeken is. De subtitel van Ozanams L'usage du compas de
proportion (Parijs: Jombert, 1748) vermeld dat met behulp van dit instrument praktische
meetkundige problemen sans[…] aucun calcul opgelost kunnen worden. Rekenvaardigheid
was, zo lijkt het, niet wijd verbreid
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meetstok (toise) met verdeling gebruikt. Dit was, zo lijkt het, geen gereedschap dat
de fijntimmerman veel gebruikte: het hoorde meer bij de architect.

Afb. 59 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 15: fig. 1 stokpasser; fig. 2 en 3 kleine en grote
(ca. 73 cm. lang) passer; fig. 4 kraspen; fig. 5 en 6 grote (ca. 106 cm.) en kleine blokhaak; fig. 7
verstekhaak; fig. 8 zweihaak.

Meten, in de zin van het aflezen van een getal op een duimstok, was niet
gebruikelijk. Zelfs rond 1900 had, aldus Storck, elke fijntimmerman een passer in
zijn broekzak, niet een duimstok. 176 Wij zijn er in onze moderne beschaving aan
gewend geraakt zijn dat alles in cijfers gekwantificeerd is. In geval van
atelieronderwijs en a fortiori in de gewone dagelijkse praktijk, kon daar grotendeels
aan voorbij gegaan worden. In leerboeken zoals L’Art du menuisier was het echter
onontkoombaar dat maten in getallen aangegeven werden.
Verbindingen werden direct op het hout afgeschreven en hadden betrekkelijk
vaste maten. '[D]e nombreuses informations de détail [...] sont mémorisées une
176

Ook de gradenboog zat waarschijnlijk niet in de gereedschapskist, al noemde Roubo deze
wel als noodzakelijk stuk gereedschap, un instrument de Mathématique, bij meetkundig
tekenen. AdM. p. 7, pl. 1, fig. 27. Opvouwbare duimstokken werden voor 1800 niet op grote
schaal geproduceerd. De redenen daarvoor zullen enerzijds geweest zijn dat het maken ervan
verfijnde, nauwkeurige techniek vereist, anderzijds dat er in die tijd nog geen breed gedeeld
maatsysteem bestond. In de achttiende-eeuwse technische literatuur werd algemeen de Franse
koningsvoet gebruikt. De vaak verwoorde wens dat er een nationaal maatsysteem zou moeten
komen, suggereert dat er in de praktijk echter allerlei maatsystemen naast en door elkaar
gebruikt werden. In de jaarboeken van de Académie des Sciences lezen wij herhaalde malen
hoe noodzakelijk dit uniforme maatsysteem geacht werd. HARS. (1747, 1765). Perdiguier
voelde in 1857 nog de noodzaak om de voordelen van het metrische systeem aan zijn
vakbroeders uit te leggen. Perdiguier, Agricol. Le livre du compagnonnage. 3de uitgebreide ed.
Parijs: Perdiguier, 1857. vol. 2. p. 192. 'Dialogue sur les nouvelles mesures.' Zie ook Salaman,
R.A. Dictionary of woodworking tools. Mendham, N.J.: Astragal, 1997. Lemma RULE.
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fois pour toutes par l'exécutant qui n'a pas à se référer à la mémoire artificielle que
constitue le dessin.' 177 De pendikte van een pen-en-gatverbinding volgde uit de
dikte van de schietbeitel waarmee de menuisier het gat hakte; 178 evenzo werd de
breedte van geschaafde groeven bepaald door de breedte van de schaven die men
ter beschikking had. Ook met de profielschaven, de trapzaag (pl. 17, fig. 14) en het
messing-en-groefstel (pl. 18, fig. 5) kon uitsluitend op de maat gewerkt worden die
het stuk gereedschap in kwestie had. Dat impliceert dat veel maten niet op het
hout hoefden te worden afgetekend. Bouzique vermeldde dat les menuisiers des
grandes villes groefschaven par douzaine hadden, waarvan elke op een aparte maat
stond afgesteld; dit voorkwam dat er tijd verloren ging aan het telkens op een
andere maat instellen. 179
Mallen en hulpstukken
Voor het aftekenen van zowel rechthoekige als gebogen vormen op het hout
gebruikte men vaak sjablonen of mallen, gemaakt van dun hout, karton of blik. 180
Tussen verhaalstokken (zoals hierboven besproken) en (vorm-) mallen bestaat
nauwelijks een scheidslijn. Mallen bewezen hun nut bij het maken van de grote
aantallen identieke onderdelen die in elke tak van het fijntimmerwerk gemaakt
werden, zoals stoelpoten in de stoelenmakerij of repeterende rozetten in
marqueteriewerk. Een mal of hulpstuk was vaak niet veel meer dan een losse lat
met de lengte van zulke onderdelen, eventueel met markeringen of inkepingen
voor enige deelmaten. 181 Maar zij konden ook ingewikkelder van vorm zijn. Afb.
60 en 61 laten zien dat men voor sommige onderdelen zoals stoelpoten een stel
van twee mallen nodig had: één voor het vooraanzicht en één voor het zijaanzicht.
Stoelenmakerij is vrijwel geheel gebaseerd op het werken met mallen. Zoals Roubo
beschreef, werd één ervan afgetekend op het hout, waarna het onderdeel langs de
afgetekende contour werd uitgezaagd. Op de gezaagde kant werd vervolgens de
tweede mal afgetekend, die hier en daar wat opgeschoven moest worden omdat de
hol en bol gezaagde kant natuurlijk een grotere lengte had gekregen. In plaats
daarvan zou het, zoals Roubo beschreef, beter zijn om te werken met een calibre

177

Deforge. Le graphisme technique. p. 60.
Massie, F. Maubert, R. Reconnaître la marqueterie Boulle. Parijs: Biro, 1990. p. 103.
179
Bouzique. Nouveau manuel de menuiserie simplifiée. p. 113.
180
AdM. p. 37 en pl. 5, fig. 5-8. Voorbeelden van bewaard gebleven mallen staan afgebeeld in:
Sterre, Gerrit van der. Vier eeuwen Nederlandse schavenmakers. [ s.l.] Primavera, 2001; en in:
Hummel, C.F. With hammer in hand. The Dominy craftsmen of East Hampton, New York.
Charlottesville: University Press of Virginia, 1968.
181
Zie: Janse, H. Van aaks tot zwei. Den Haag: Sdu, 1998. p. 53. Salaman. Dictionary of
woodworking tools. p. 270. Dit type hulpstuk is in bepaalde bedrijfstakken nog steeds in
gebruik. Van Bakel schrijft dat een meerderheid van de door hem geïnterviewde
klompenmakers liever met een klompenmakersmaat werkt dan met een duimstok. Zie: Bakel,
Jan van. De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers. [Dissertatie Nijmegen] Nijmegen:
Mac Donald, 1958. p. 162.
178
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Afb. 60, 61 Encyclopédie. Recueil de Planches. 'Menuisier en meubles.' Details van pl. 5 en 18. Het
gebruik van mallen in de stoelenmakerij. De achterstijl van de fauteuil rechts (fig. 9) is
gecontourneerd, zowel van voren als van opzij gezien. Links (afb. 60, fig. 24) de mal om het
zijaanzicht, resp. het vooraanzicht (fig. 25) op het hout uit te tekenen.

ralongé (afb. 62, fig. 6), een uitslag van het zijaanzicht die een nauwkeurige contour
gaf. Stoelenmakers deden dit echter niet en bleven werken volgens hun oude
gewoonten. 182
Hoewel het werken met mallen een wijdverbreide praktijk was, liet Roubo er
zich bij herhaling geringschattend over uit. Stoelenmakers kopieerden de mallen
van collega’s daar zij niet of nauwelijks in staat waren om ze zelf uit te tekenen. 183
Roubo gaf maar een summiere beschrijving van de gangbare werkwijzen voor het
maken, kopiëren en aanpassen van mallen – wat immers vaak aan de orde was
wanneer een model iets gewijzigd of gemoderniseerd diende te worden – 184 en van
de exacte manier waarop zij werden gebruikt. 185 Hij vermeldde wel hun toepassing
182

AdM. p. 621, pl. 227, fig. 5 en 6.
AdM. Onder meer p. 455, 601.
184
Het is goed mogelijk om een stoelromp in transition-stijl te maken op basis van de mallen
voor een rococo stoel. Zie: Eriksen, Svend. Early neo-classicism in France. Londen: Faber &
Faber, 1974. p. 84 sq. en bijvoorbeeld pl. 159. Verlet vermeldt dat in het atelier van de bekende
stoelenmakers Foliot dezelfde mallen zo'n 15 tot 20 jaar in gebruik bleven. Les meubles
français du XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982. p. 67.
185
Manwaring publiceerde in beknopte (boek-)vorm een verzameling ontwerpen met de daarbij
behorende mallen voor rechte stoelen en armstoelen. Hij legde de werkman uit hoe de vele
nieuwe ontwerpen die in prent verschenen, praktisch uit te voeren waren. Hij vertrouwde er
daarbij op dat zijn afbeeldingen voor zich spraken. Manwaring, Robert. The cabinet and
chairmaker’s real friend and companion. Londen: Webley, 1765. Hekscher schrijft over dit, in
de Verenigde Staten destijds veel gebruikte werk, ten onrechte dat Manwarings perspectief vaak
niet klopt. Dit is echter een gevolg van de gangbare praktijk om voor- en zijaanzicht schuin aan
183
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Afb. 62 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 227. In fig. 4 is een mal voor een stoelvoorpoot
twee keer afgetekend op het werkhout. Fig. 5 is de deels uitgezaagde poot. Fig. 6 is de uitslag van
de poot gemaakt naar de maten in fig. 5.

bij het maken van grote aantallen identieke onderdelen in marqueteriewerk, en
adviseerde daarvoor mallen van blik of dun koper te maken. 186 Ongetwijfeld heeft
Roubo in dit opzicht verzuimd om een belangrijk stuk atelierervaring op te
tekenen. Wat Lenormand over mallen schreef in de Dictionnaire technologique is om
twee redenen interessant: ten eerste omdat hij als meest voor de hand liggende
toepassing van mallen hun gebruik in de stoelenmakerij noemde; ten tweede
omdat zijn eenvoudige formulering ‘afin qu’elles aient toutes la même forme’ op
een van de belangrijkste doelen duidt in grootschalige productie: het maken van
grote series onderdelen die zó precies hetzelfde zijn, dat zij onderling uitwisselbaar
zijn. 187 Maatvastheid was in veel ambachten van groot belang. 188 Roubo wees er
elkaar te plakken zodat de meubelmaker contouren en maten gemakkelijk kan overnemen.
Hekscher, Morrison. American furniture in the Metropolitan Museum of Art. New York (NY):
Metropolitan Museum of Art, 1985. p. 193-194. De tekening is hier een hulpmiddel, geen doel
op zich. Dat hij niet ‘klopt’ hindert de meubelmaker niet omdat hij het eindresultaat voor zijn
geestesoog ziet.
186
AdM. p. 879.
187
Louis-Sébastien Lenormand. Een andere toepassing die Lenormand vermeldde, is het
gebruik van messing calibres in de horlogemakerij voor het exact bepalen van de positie van
assen op de platines. Francoeur, Louis-Benjamin, et al. Dictionnaire technologique ou nouveau
dictionnaire universel des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale; par une
société de savans et d'artistes. Parijs: Thomine & Fortic, 1822-1825 (t. 1 t/m 8). Parijs:
Thomine, 1826-1835.(t. 9 t/m 22). Lemma CALIBRE. vol. 4. p. 87. In zijn éloge over Vaucanson
ging Condorcet uitgebreid in op Vaucansons zoeken naar het volmaakt identieke onderdeel.
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de. 'Éloge de M. de Vaucanson.'
HARS. (1782). Gillispie beschrijft het Atelier de perfectionnement dat in het revolutionaire jaar
II werd opgezet; hier deed men onderzoek naar het standariseren en rationaliseren van
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zelf op dat het maken van grote aantallen exact gelijke onderdelen in friseerwerk
‘très difficile à bien faire’ was en hij beklaagde zich erover dat in de stoelenmakerij
de losse zittingen voor een set stoelen niet onderling uitwisselbaar waren. 189 Dit
gold voor alle onderdelen van stoelen: elke poot of regel past maar aan één andere
regel of poot. Geen enkel stoelonderdeel is uitwisselbaar met een ander omdat elke
houtverbinding individueel aangepast werd. 190 Hagen veronderstelt dat het werken
met mallen deel uitmaakte van de silent knowledge die in de werkplaats van meester
op leerling wordt overgedragen en grotendeels te specifiek is om in tekst gevat te
worden. 191 Kinmonth weet iets van deze mondeling overgedragen methoden vast
te leggen door middel van een interview met voormalig koetsenbouwer en
meubelmaker John O’Sullivan, nu in de tachtig. 192
De fijntimmerman gebruikte behalve mallen verschillende zaag- en steek- en
schaafhulpstukken om onderdelen snel en nauwkeurig passend te maken. 193
Omdat Roubo de verschillende bewerkingen in het fijntimmerwerk elk maar een
keer behandelde en wel in hoofdzaak in boek 1, waar hij de vervaardiging van
geprofileerde raamwerken beschreef, liet hij na om in de volgende delen te
beschrijven welke hulpmiddelen de fijntimmerman had om een groot aantal
onderdelen met dezelfde maten en specificaties te maken. Voor de menuisier die
vijftig identieke onderdelen te maken had, loonde het om hulpstukken te
vervaardigen die het proces versnelden. De ateliers moeten ervan gewemeld
hebben.

productie, waaronder het ontwikkelen van onderling uitwisselbare onderdelen. Het atelier was
geen lang leven beschoren. Gillispie, Charles Coulston. ‘The natural history of industry.’ in:
Musson, A.E. (ed.) Science, technology and economic growth in the eighteenth century.
Londen: Methuen, 1972. p. 133. Zie over de fabricage van identieke onderdelen ook: Pacey,
Arnold. The maze of ingenuity: ideas & idealism in development of technology. Cambridge
(MA): MIT Press, 1992. p. 195 sq.
188
Bijvoorbeeld in orgelbouw en instrumentmakerij. Dom Bedos de Celles. L’Art du facteur
d’orgues. art. 715 en 755; Hulot, père. L'Art du tourneur mécanicien. vol. I. Parijs: Delatour,
1775.
189
AdM. p. 836 en 621.
190
Benje. Maschinelle Holzbearbeitung. p. 189-190.
191
Hagen legt in haar artikel zelf al evenmin uit hoe mallen werden gemaakt en toegepast in de
door haar beschreven reconstructie van stoelen. Hagen, Anne Cathrine. 'Making copies of
Empire chairs and reflections on the craft of cabinetmaking.' in: Vasques Dias, Miko (ed.)
Reproduction and reconstruction in furniture conservation. Proceedings eleventh international
symposium on wood and furniture conservation. Amsterdam: Stichting Ebenist, 2012. p. 30.
192
Kinmonth, Claudia. ‘The role of oral history in researching irish vernacular furniture.’ Oral
History. vol. 18. no. 2. Themanummer ‘The crafts.’ (najaar 1990) p. 64-66.
193
Zoals de entailles en bois à ajuster, AdM. pl. 289, fig. 7-12 en pl. 298, fig 7 en 8. Deze
dienden om onderdeeltjes van friseerwerk in vast te zetten en op een vaste maat bij te schaven.
Verder waren er allerlei hulpstukken zoals de molet, een stukje hout met een groef erin dat
diende om de dikte van paneelmessingen te controleren.

161

Stereometrie

... cette noblesse & cette élégance qui nous distingue... 194

Om complexe ruimtelijke vormen zoals het koepelplafond van de ronde vestibule
op afb. 63 te kunnen maken, moeten de onderdelen eerst afzonderlijk uitgetekend
worden op een plat vlak. Daarvoor maakte de fijntimmerman gebruik van
stereometrie ofwel ruimtelijke meetkunde. 195 Terwijl de deur in de afgebeelde
vestibule en de pilasters ernaast zijn op te vatten als panelen die rond een cylinder
zijn gebogen, is het plafond als het ware om een bol gevouwen. Als hulpstuk bij

Afb. 63
Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 93. Een doorsnede van een vestibule met een
cirkelvorming grondplan. Het exact aangeven van schaduw waarmee vorm geaccentueerd kon
worden, was een bijzondere techniek binnen de stereometrie.
Afb. 64 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 11. Tegen de achtermuur van de werkplaats
staat een groot rechthoekig tekenbord waarop de uitslag is getekend van complex gebogen werk,
mogelijk een trapboom.

het maken van de deur is niet meer nodig dan een mal in de vorm van een
cirkelsegment dat zo breed is als de gewenste dikte van de deur, dus als het ware
de afdruk van deze deur op de vloer. Het plafond vraagt om veel ingewikkelder
tekenwerk. ‘Dubbelgebogen’ werk zoals in dit plafond kwam onder meer voor bij
194

Simonin. Traité élémentaire de la coupe des pierres ou Art de trait. Parijs: Jean, 1792. p. 2.
De tegenwoordig gangbare term 'beschrijvende meetkunde' (géométrie descriptive) komt
eerst rond 1780 in gebruik dankzij het werk van Gaspard Monge. Zie noot 204.

195
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raamomtimmeringen, trappen en altaarbaldakijnen. Het vervaardigen ervan lijkt in
veel gevallen gedaan te zijn op basis van betrekkelijk summier tekenwerk,
bijvoorbeeld alleen een grondplan, vooraanzicht en doorsnede. Door op het oog te
werken en bij aanvang een zekere overmaat aan hout te gebruiken, was het werk
dan wel te realiseren. 196 Stereometrie maakt het daarentegen mogelijk om de stijlen,
regels en panelen waaruit het hierboven afgebeelde plafond bestaat (op basis van
gegeven maten) op ware grootte nauwkeurig uit te tekenen op een tekenbord (afb.
64); de mallen die voor het uitvoeren nodig zijn, worden vervolgens gekopieerd
van het tekenbord. 197 Deze tekentechniek was al eerder toegepast of althans door
Blanchard voorgesteld voor fijntimmerwerk. 198 Roubo was van mening dat
stereometrie toepasbaar was bij veel van wat fijntimmerlieden zoal maakten: niet
alleen bij trappen maar ook bij koetsen, stoelen, bedhemels, daken van tuinpriëlen
etc. Stereometrie stelt de werkman in staat om volgens nauwkeurig gedefinieerde
meetkundige – en dus, naar de opvatting der achttiende eeuw, fraaiere – lijnen te
werken; 199 bovendien leverde het materiaalbesparing op. Niet minder belangrijk in
Roubo’s ogen was dat het de werkman ertoe in staat zou stellen om zelf de mallen
te maken die voor nieuwe ontwerpen nodig waren.
Stereometrie was afkomstig uit het bouwen in steen. Het maken van de
afzonderlijke stenen voor een halfronde boog of gewelf is betrekkelijk eenvoudig,
maar zodra het gewelf niet halfrond maar afgeplat is, of waar twee gewelven elkaar
kruisen (onder een hoek van 90◦ of anderszins), heeft elke steen in het gewelf een
andere, ruimtelijke vorm die van tevoren exact uitgetekend moet worden (afb. 65).

196

‘…aucun ouvrier, que je sache, n’ai fait le revêttissement des Arrière-Voussures qu’en
tâtonnant,’ zoals Blanchard schreef. Blanchard, Edmé. Traité de la coupe des bois pour les
revetement des voûtes, arrière-voussures, trompes, rampes et tours rondes. Utile aux arts de
charpente, menuiserie et marbrerie. Parijs: Josse & Jombert, 1729. p. ix. Roubo schreef dat
fijntimmerlieden bij het uitvoeren van dergelijke opdrachten min of meer au hasard tewerk
gingen. AdM. p. 292.
197
De inventaire après décès opgesteld na Roubo’s dood, vermeldt dat er zich Quatre tables à
marquer in zijn atelier bevonden. AN LVIII-570. 24 mars 1791.
198
Blanchard schreef dat het steenhouwerswerk door verschillende auteurs was behandeld, ‘&
comme la Menuiserie en est l’ornement, c’est ce qui m’a engagé d’en proposer ici le trait par
paneaux…’ Panneau betekent hier ‘uitslag.’ Blanchard. Traité de la coupe des bois pour les
revetement des voûtes, arrière-voussures, trompes, rampes et tours rondes. p. 10.
199
Evans spreekt van ‘the sensuous character of stereotomic masonry.’ Hij voegt eraan toe dat
dit zijn persoonlijke perceptie is die hij in historische bronnen niet direct bevestigd vindt. Het
lijkt mij zeer voorstelbaar dat het volmaakt regelmatige verloop in stereometrisch bepaalde
boogconstructies voor de achttiende-eeuwse ontwerper iets zeer aantrekkelijks had. Evans,
Robin. The projective cast. Architecture and its three geometries. Cambridge (MA): MIT Press,
1995. p. 208. Evans’ three geometries zijn overigens geheel andere dan de drie soorten
meetkunde die in het begin van dit hoofdstuk werden onderscheiden. Evans doelt op traditionele
ontwerpmeetkunde, op beschrijvende meetkunde en op signified geometry. Onder deze laatste
vallen andere geometrieën zoals de vier-dimensionale die weliswaar tekenbaar en denkbaar zijn
maar niet bouwbaar; de theorie en afbeeldingen van deze meetkunde zelf worden een
stijlelement in het moderne bouwen. Evans. The projective cast. p. 349.
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Afb. 65 Simonin. Traité élémentaire de la coupe des pierres. pl. 14. Het maken van uitslagen voor de
stenen in een halfronde boog waarvan de voorzijde schuin verloopt.
Afb. 66 Simonin. Traité élémentaire de la coupe des pierres. pl. 147. Het samenstellen van een ovaal uit
korte cirkelsegmenten. Afgeplatte bogen van bruggen werden vaak op deze wijze getekend.

Dit tekenwerk had zich in de loop der eeuwen, vooraleerst in de bouwloods,
ontwikkeld en leverde voor elke steen een aparte reeks regels op die de
steenhouwer diende te volgen om de correcte vormen, hoeken en maten te
verkrijgen. Steenhouwers volgden voor elk praktijkprobleem hun eigen systeem. 200
Er lag aanvankelijk geen uniforme meetkundetheorie aan ten grondslag. Het
uittekenen van deze complexe vormen werd het specialisme van de appareilleur (in
het Nederlands ‘parleerder’ of ‘appelleerder’). Philibert Delorme probeerde om
zijn collega-architecten ervan te overtuigen dat zij zich deze meetkunde eigen
zouden moeten maken omdat het hun mogelijkheden in vormgeving belangrijk
vergrootte. 201 Père Derand, Frézier en anderen werkten in de zestiende en

200

In Roubo's woorden: ‘ils ont fait croire, ou du moins laissé croire à ces mêmes Elèves, que
chaque espèce d'ouvrage de Trait demandoit non-seulement une étude, mais encore une façon
particulière d'opérer.’ AdM. p. 292. Het bevestigt Lefèvre’s stelling dat het vroege technisch
tekenonderwijs vooral gericht was op het aanreiken van manieren om moeilijkheden op te
lossen en niet op het achterhalen van onderliggende principes van deze technieken. Lefèvre,
Wolfgang. ‘The limits of pictures. Cognitive functions of images in practical mechanics – 14001600.’ in: Lefèvre, Wolfgang. et al. (ed.) The power of images in early modern science. Basel:
Birkhäuser, 2003. p. 71.
201
Sakarovitch, Joel. Épures d’architecture. De la coupe des pierres à la géométrie descriptive.
XVIe-XIXe siècles. Basel: Birkhauser, 1998. p. 136. Evans veronderstelt dat er sprake was van
een zekere competentiestrijd tussen architect en steenhouwer/appeleerder. Evans. The projective
cast. p. 203, 205.
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zeventiende eeuw aan de ontwikkeling van de benodigde ruimtelijke meetkunde. 202
Op het moment dat Roubo schreef was dit meetkundegebouw, dat in het laatste
decennium van de achttiende eeuw zijn bekroning vond in de eerste editie van
Géométrie descriptive van Gaspard Monge, al zo goed als voltooid. 203 Met Monges
beschrijvende meetkunde kunnen alle ruimtelijke vormen uitgetekend worden in
een plat vlak. 204 Voorwaarde daarbij is, dat deze vormen ontleend zijn aan
rechtlijnige figuren en de cirkel en de daarvan afgeleide ruimtelijke vormen; het
werken met ovalen is problematisch zodat een ovaal moet worden opgedeeld in
aaneengeschakelde cirkelsegmenten (afb. 66). Vanwege de complexiteit van de
beschrijvende meetkunde, zou het enige decennia duren voordat deze vaste voet
aan de grond kreeg op technische scholen. 205 In de loop van de negentiende eeuw
verwierf het een groot aura hetgeen niet alleen blijkt uit technische handboeken
zoals de Dictionnaire technologique, 206 maar ook uit de vele bewerkte heruitgaven van
Roubo. 207 Het is de moeite waard om bij wijze van tegenwicht Evans’ waardering
van de beschrijvende meetkunde in extenso te citeren:
‘Invariably presented by its advocates and practitioners as eminently useful
for the resolution of pressing practical problems, it was nearly useless. The
only problems it helped solve were those solicited by its availability as a
technique. Other, less troublesome methods could always have been found.
A technique without any ulterior motive that could plausibly be described as
202

Derand, père François. L'Architecture des voûtes. Parijs: Cramoisy, 1643. Frézier, AmadéeFrançois. La théorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction des
voûtes et autres parties des bâtiments civils & militaires, ou Traité de stéréotomie, à l’usage de
l’architecture. Straatsburg: Dousseker, 1737-1739. Derand (1590-1644) was mathematicus en
bouwmeester; Frézier (1682-1773) was militair ingenieur. Jacques-François Blondel schreef
lovende woorden over Frézier maar voegde daaraan toe dat constructeurs ‘sont
malheureusement hors d’état de l’entendre, & par conséquence d’en profiter.’ Cours
d’architecture. vol. 6. p. 488.
203
Monge was sinds 1780 lid van de Académie des Sciences. Hij speelde een belangrijke
politieke rol in de Revolutiejaren en droeg veel bij aan bij de technische ontwikkeling van de
militaire macht van de revolutionaire regering. Hiertoe publiceerde hij onder meer Description
de l’art de fabriquer les canons. Parijs, 1794. Eveneens in 1794 was hij een van de
grondleggers van de École Polytechnique.
204
De ontwikkelingsgeschiedenis van het ruimtelijk meetkundig tekenen is beschreven in:
Deforge. Le graphisme technique: son histoire et son enseignement, en: Sakarovitch. Épures
d’architecture. De la coupe des pierres à la géométrie descriptive.
205
D'Enfert, Renaud. L'Enseignement du dessin en France. Figure humaine et dessin
géométrique (1750-1850) Parijs: Belin, 2003. p. 92 sq.
206
‘La Géométrie, qui, depuis surtout qu’elle a été completée par la création de la Géométrie
descriptive, est devenu une science vraiment industrielle; elle est, pour l’artisan, un langage
précis et rigoureux.’ Francoeur. Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire universel
des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale. ‘Discours préliminaire.’ p. ix.
207
Gallet meent dat ‘la simplification des volumes, qui traduit le passage du Rococo au néoclassicisme, a pu faire décliner l'art de la coupe des pierres jusqu'alors si savant.’ Gallet, Michel.
Demeures parisiennes. Parijs: Le Temps, 1964. p. 23. In de negentiende eeuw keerde het
rococo terug en daarmee de interesse in stereometrie zoals deze in de Roubo-bewerkingen
opgeld deed.
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a purpose, the reason for its development and perpetuation have to be
sought elsewhere: in the sheer virtuosity of its performance and the sybaritic,
sheer smoothness of the resultant masonry.’ 208
Zoals hierboven werd aangehaald, schreef Blanchard dat, nu la coupe des pierres al
door verschillende auteurs was behandeld, ‘& comme la Menuiserie en est
l’ornement, c’est ce qui m’a engagé d’en proposer ici le trait par paneaux.’ 209 Zijn
woorden roepen het ongemakkelijke gevoel op dat Evans gelijk heeft en er geen
prangende behoefte bestond, maar wel de mogelijkheid… 210
Roubo had al met al verschillende tekenboeken om uit te putten. Deze waren
toegesneden op de steenhouwerij of het bouwtimmerwerk; het enige werk dat zich
exclusief richtte op fijntimmerwerk, was dat van Blanchard uit 1729. Volgens
Roubo miste dit werk echter een theoretische basis en daarmee principes constants.
Het is interessant dat lemma MENUISERIE in de Encyclopédie, gepubliceerd in 1765,
weinig aandacht besteedde aan stereometrie, 211 maar wel vermeldde dat de
fijntimmerman in staat was om alle mogelijke ruimtelijke vormen te realiseren.
Toen echter in 1769 het deel met de bijbehorende platen verscheen, werd er een
beknopte art du trait in 16 platen en 12 pagina's tekst aan toegevoegd,
overgenomen uit het werk van Blanchard. Dit lijkt te suggereren dat er een
behoefte bestond (of geacht werd te bestaan) aan instructie op dit gebied. 212
Roubo behandelde aan het einde van boek 2 le détail le plus exact & le plus
circonstancié van het ruimtelijk tekenen. Dit stereometrietraktaat, ‘L’Art du trait,’ 213
is een voortzetting van de meetkundige basiskennis die aan het begin van boek 1
was behandeld. Het beslaat 176 pagina's en biedt een vertaling in hout van de
208

Evans. The projective cast. p. 239. Erik Groenhout, meubelmaker en tekenaar, ziet toch een
indirect maar daarom niet minder wezenlijk nut voor beschrijvende meetkunde, nu computers
het tijdrovende van dit werk uit handen kunnen nemen. ‘Mijn kennis van de beschrijvende
meetkunde en stereometrie geeft mij zelfvertrouwen om kromme en dubbel kromme ontwerpen
aan te gaan. De computer maakt het mogelijk om van tevoren dingen in de ruimte uit te
proberen voordat er een stuk materiaal aan te pas komt.’ Uit e-mail van 21 augustus 2014.
209
Blanchard. Traité de la coupe des bois pour les revetement des voûtes, arrière-voussures,
trompes, rampes et tours rondes. p. 10.
210
Frézier sprak het vermoeden uit dat architecten op zoek waren naar ‘occasions de faire
parade de leur science, où ils affectaient d’en faire même sans nécessité.’ La théorie et la
pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction des voûtes et autres parties des
bâtiments civils & militaires. vol. I. p. xiv.
211
De lemmata COUPE DES PIERRES en STÉRÉOTOMIE zijn eveneens zeer beknopt.
212
Stereometrie maakte deel uit van het programma van verschillende tekenscholen zoals die
van Bachelier en Jacques-François Blondel, zie: D'Enfert. L'Enseignement du dessin en France.
p. 67. Nègre vermeldt dat Joseph Louchet, appelleerder, stereometrie doceerde in Blondels
school en later aan de Académie d’Architecture. Nègre, Valérie. 'Oral transmission and the use
of models in the teaching of architecture and construction at the turn of the 19th century.' in:
Carvais, Robert, et al. (ed.) Nuts and bolts of construction history. vol. 1. Parijs: Picard, 2012.
p. 557.
213
AdM. p. 273 suggereert dat de Académie een dergelijke diepgaand vertoog over stereometrie
niet aan het begin van het boek wenste. Door het een stuk later te behandelen, had Roubo
bovendien ruim de tijd om zich de bestaande werken over stereometrie te bestuderen.
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traditionele tekenstukken uit de steenhouwerij en houtbouw, 214 zoals verschillende
boogvormen, nissen, boogribben, trappen en natuurlijk het klassieke
aardappelbakje, dat elke eerstejaars leerling meubelmaken kent. Volgens Coulon
was het trappenmaken niet langer het domein van de charpentiers sinds het plus
élégant et plus délicat was geworden. 215 In de negentiende en twintigste eeuw werd het
uitslaan van trappen de voornaamste toepassing van beschrijvende meetkunde
binnen het fijntimmerwerk. Dat wij in L’Art du menuisier betrekkelijk weinig
trappen vinden, is misschien een gevolg van het feit dat deze in boeken over coupe
des pierres niet uitgebreid werden beschreven. In negentiende-eeuwse navolgingen
van Roubo werd dit tekort goed gemaakt. Waar L’Art du menuisier 8 van de 65
platen met tekenwerk wijdde aan trappen, vinden wij er in Coulons Vignole des
menuisiers en in een bewerkte heruitgave van Roubo uit 1876 naar verhouding
ongeveer twee keer zoveel. 216
Roubo’s tekstuitleg is zeer uitgebreid (en noodzakelijkerwijze repetitief) en de
platen zijn vrij naturalistisch. Hij had immers voor ogen om de tekenkunst uit te
leggen aan fijntimmerlieden voor wie deze materie nog vrijwel geheel nieuw was.
Hij behandelde en tekende daarom ook de houtverbindingen en de profileringen
in het werk en wees de werkman erop waar hij rekening moest houden met de
nerfrichting en het werken van het hout. Wanneer wij deze onderwijsmethode
vergelijken met de teksten in Simonins Traité élémentaire de la coupe des pierres, blijkt
dat deze zich waarschijnlijk richtte tot professionele tekenaars of parleerders.
Simonin liet in zijn tekeninstructies bepaalde stappen weg die een beroepstekenaar
intuïtief begrijpt. Voor de gewone lezer zijn deze traktaten moeilijk te volgen;
Blanchard maande zijn lezers om toch vooral niet te wanhopen als zij er bij eerste
of tweede lezing weinig van begrepen. 217 Het uit te voeren object (in steen of hout)
is namelijk meestal niet terug te herkennen in de geometrische constructie, die tot
een minimum aan hoofdlijnen gereduceerd is.
Hoewel tekenstukken in hout wel voorkwamen, waren zij vrij zeldzaam, zoals
ook Roubo zelf opmerkte. 218 Zij zijn alleen terug te vinden in werk waar geld geen
rol speelde, zoals kerkinterieurs en koninklijke paleizen. Wanneer zij werden
uitgevoerd, deed de fijntimmerman dat, zoals gezegd, door te schipperen en dan
214

De term ‘tekenstukken’ gebruik ik hier voor alle werkstukken die niet dan met behulp van
stereometrie exact weergegeven en uitgevoerd kunnen worden. Roubo spreekt van ouvrages
susceptible de trait. Zij werden ook ouvrages de trait of pièces de trait genoemd.
215
Coulon, A.G. Nouveau vignole des menuisiers: ouvrage théorique et pratique, utile aux
ouvriers, maîtres et entrepreneurs. Carilian-Goeury, 1835. p. 125.
216
L'Art de la menuiserie par Roubo. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par un
comité d'architectes et d'entrepreneurs de menuiserie, chefs d'ateliers, professeurs de traits, etc.
Parijs: Juliot, 1876.
217
‘vous ne devez pas perdre courage dans la première ou seconde lecture.’ Blanchard. Traité
de la coupe des pierres. p. viii. Vergelijk wat Blondel schreef over Frézier, zie noot 202.
218
Hij sprak van ‘La rareté de ces sortes d' ouvrages.’ AdM. p. 292. Storck schreef (tegen 1900)
dat ‘tous ces genres de travaux s’exécutent très rarement en menuiserie’ vanwege hun
kostbaarheid. Storck, Justin. Dictionnaire pratique de menuiserie – ébénisterie – charpente. s.d.
[1900] Herdr. Dourdan: Vial, 2006. p. 40.
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Afb. 67 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 33, fig. 3. Arrière-voussure de St.- Antoine. Bij deze
constructie is het mogelijk om de luiken met hun ronde bovenkant geheel te openen.

Afb. 68 Salon in Château Lorie. De bovenste boogramen worden bekroond door een arrièrevoussure de St.-Antoine.

maar wat meer hout te verbruiken zo lang hij zich maar niet hoefde te verdiepen in
complex meetkundig tekenwerk. Het was niet zozeer de vraag of de
tijdsinvestering die hij zou moeten doen in het leren van deze manier van tekenen,
zich werkelijk uitbetaald zou hebben in een kortere bewerkingstijd en verminderd
materiaalgebruik; het probleem was eerder dat hij stereometrisch tekenen zo
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zelden toepaste, dat hij er geen vaardigheid in ontwikkelde. 219 Havard veronderstelt
waarschijnlijk terecht dat de fijntimmerman zich hierin terzijde liet staan door een
tekenaar. 220 Dit is eveneens op te maken uit de teksten in de Recueil de planches bij de
Encyclopédie. 221
Toepassing: een voorbeeld uit 'L'Art du menuisier carossier'
In L’Art du menuisier zien wij het praktijktekenwerk en de stereometrie op
instructieve wijze samenkomen in boek III, deel 1 over de koetsenbouw. Een
koets was geen rechthoekige doos. Bodemplaat en dak zijn gewelfd; voor- en
achterzijde zijn gewelfd; de zijden lopen van boven af smaller toe naar het midden
en verwijden zich weer naar de bodem toe. Daarmee waren vrijwel alle onderdelen
van een koets gebogen en vele ervan bovendien scheluw; vrijwel geen van al deze
gebogen delen maakte een haakse hoek met een ander deel. Zo bezien was een
koets een meetkundige nachtmerrie.
Koetsen werden geheel gebouwd op basis van mallen, die sommige carossiers op
basis van een ontwerptekening (d'après le dessin et les mesures) wisten uit te tekenen. 222
Moest een koets wat groter of kleiner worden, dan werd de mal tijdens het
overtrekken op het hout wat opgeschoven. 223 Bij het uitzagen liet de
koetsenbouwer op kritieke plaatsen een paar streep extra hout staan zodat hij bij
het in elkaar zetten wat kon schipperen. Deze ouderwetse routine was niet erg
nauwkeurig zodat een geslaagd resultaat niet dan dankzij de buigzaamheid van het
hout en met wat geluk of veel ervaring te realiseren was. Dit was temeer nodig
omdat de verschillende stijlen en regels van de koets uit vrij dik plaathout werden
gezaagd en dientengevolge enigermate vervormden tijdens het werk, als gevolg van
het drogen van het hout.
Nadat het geraamte van stijlen en regels was samengesteld, werden de panelen
klaar gemaakt om het geheel dicht te maken. Deze konden vlak, hol, bol of
scheluw zijn en hun omtrek was in de meeste gevallen gecontourneerd. Al met al
zeer complexe vormen waarvan geen mallen voorhanden waren, maar die, zoals
Roubo in vijf pagina's tekst uitlegde, niettemin met behulp van tekenwerk te
projecteren of uit te slaan waren. Meteen daarop schreef hij in één alinea dat
koetsenbouwers de vorm van hun panelen eenvoudigweg overtrokken van de
stijlen en regels van het geraamte. Hun strategie was ook hier om de omtrek van
219

Perdiguier vermeldde dat er onder collega's wel gezegd werd dat je beter helemaal niet kon
leren tekenen dan maar half. Hij was het daar natuurlijk niet mee eens. Zie ook noot 229. Le
livre du compagnonnage. 3de uitgebreide ed. Parijs: Perdiguier, 1857. vol. 1. p. 247.
220
Havard, Henry. La menuiserie. Parijs: Delagrave, 1921. p. 20.
221
Lucotte schreef in zijn uitleg van bepaalde bewerkingen bij het uitvoeren van tekenstukken
‘Je laisse le reste à la conduite de l'ouvrier,’ hetgeen impliceert dat tekenwerk en uitvoering
gescheiden activiteiten waren. Encyclopédie. Receuil de planches. vol. 24:12:4. p. 7, 13 en
elders. Het door Lucotte geschetste beeld wijst erop dat de fijntimmerlieden wel het praktisch
uitvoeren van ouvrages de trait beheersten, maar er zelf niet de uitslagen van wisten te maken.
222
Roubo vermeldde dat de koets werd getekend (composé) door een dessinateur. AdM. p. 594.
223
AdM. p. 471 en 533.

169

het paneel vervolgens te ruim uit te zagen en het er middels enig improvisatiewerk
in te passen. Daarna volgen nog drie alinea's waarin hij de voordelen van zijn
stereometriemethode beargumenteerde: ‘le parti le plus sûr, qui est celui des
principes.’
De dakspanten zijn bol en elk spant heeft een andere bolling. 224 Koetsenbouwers maakten deze au hasard zoals Roubo het uitdrukte en hij voegde daaraan
toe dat dit ‘ne fait pas grand tort à l'ouvrage, à la vérité.’ Toch geeft hij een
methode om elk spant afzonderlijk meetkundig uit te tekenen. Dit was niet zo
eenvoudig omdat elk dakspant zijn eigen lengte en bolling had. Maar niet alleen
dat. Om het echt meetkundig volmaakt te doen, zou je, vanwege de dakbolling,
een aparte tekening moeten maken voor de voor- en achterkant van elk spant; ook
moest erin betrokken worden dat de lange zijde van de koets niet vlak is maar in
het midden breder èn naar boven oploopt. De stap tot zo veel verfijning, die
immers qua nauwkeurigheid van het resultaat luttele millimeters verbetering zou
opleveren, maakte zelfs Roubo niet; het zou de uitleg navenant complexer hebben
gemaakt. 225
Het tekenkunstig maken van uitslagen zoals L’Art du menuisier het uitlegde, was
gebaseerd op de voor- en zijaanzichten van de koets. Deze zouden dan wel op
ware grootte beschikbaar geweest moeten zijn om de uitslagen nauwkeurig te
kunnen maken. Bovendien zou het geraamte dat op basis van dat aanzicht
gebouwd was, er in werkelijkheid niet meer dan enige millimeters van mogen
afwijken omdat anders de panelen niet passen. Beide premissen lijken mij in de
praktijk niet haalbaar te zijn geweest. Met behulp van stereometrie kunnen
ruimtelijke vormen waarin zich een of twee problematische variabelen voordoen,
nauwkeurig beschreven worden. In de koetsenbouw deden zich echter drie, vier of
vijf variabelen tegelijkertijd voor. Zo de stereometrie daar al tegen opgewassen
was, zou het tekenwerk teveel tijd hebben gekost om rendabel te zijn.
Conclusies
Roubo behandelde het tekenwerk dat de menuisier in de voorbereidende fase van de
productie te doen had, zeer uitgebreid. Het meeste wat hij hierover schreef, was
van toepassing op de menuiserie en bâtiment maar Roubo wist het evenzeer tepas te
brengen in andere takken van menuiserie. Over het gebruik van werktekeningen,
mallen en verhaalstokken in meubelmakerij vermeldde hij zeer weinig. Daardoor
blijft onduidelijk of, hoe vaak en in welke vorm de fijntimmerman tekeningen op
papier gebruikte. Dat mallen en andere hulpconstructies in de werkplaats op grote
schaal gebruikt werden, lijdt geen twijfel maar uit L’Art du menuisier is niet af te
leiden op welke wijze, noch in welke mate. Omdat L’Art du menuisier een leerboek
is, beschrijft het ook ten aanzien van het technische tekenwerk hoe je het behoort
te doen, hetgeen niet hetzelfde is als de gangbare atelierpraktijk.
224
225

AdM. p. 471, 533, 455, 484, 485-490, 528 en pl. 179 en 180.
AdM. p. 529.
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Roubo probeerde daarentegen telkens wanneer hij werkstukken besprak die
zijns inziens susceptible de trait waren, uiteen te zetten welke (nieuwe) mogelijkheden
het beheersen van meetkundig tekenen opende, reden waarom in zijn visie ook de
koetsenbouwer, meubelmaker en spalierwerker zich het stereometrische tekenen
eigen dienden te maken. 226 Dat Roubo het tekenwerk een hoofdrol toedichtte, had
waarschijnlijk enige achterliggende oorzaken. Als Description-schrijver had hij de
opdracht om zijn ambacht niet alleen op het hoogste niveau te beschrijven, maar
daar de nodige verbeteringen in aan te brengen en technieken uit het ene vak te
transponeren naar het andere. Dat deed Roubo hier metterdaad. 227 Grotere
tekenvaardigheid maakte een nauwkeuriger eindresultaat mogelijk en stelde de
menuisier in staat om veel complexer projecten te realiseren. Hoewel de rol van de
dessinateur in het fijntimmerwerk niet helder naar voren komt uit de historische
literatuur, lijkt het toch een vaststaand feit dat hij op zeker moment niet meer weg
te denken was bij belangrijke opdrachten. 228 Hij werd samen met de ontwerper
degene die de regie van de productie in handen had. Roubo vreesde, zo lijkt het,
dat de fijntimmerman zonder tekenvaardigheid in een ondergeschikte rol terecht
zou komen.
Mogelijk heeft in zijn optiek ook meegespeeld dat het aanleren van ontwerp- en
tekenkunst onmiskenbaar emancipatoir werken, zoals zijn eigen levensloop
illustreerde. 229 Wie een tekening maakt, staat hoger op de maatschappelijke ladder
dan wie aan de werkbank staat te schaven. 230 Uit Perdiguiers werk (1857) komt
naar voren dat kennis van de beschrijvende meetkunde ware vaklieden vooral
binnen de groep onderscheidde. 231 Voor de ingewijde menuisier vormde zijn carton
met tekeningen een gekoesterd bezit. 232 Tenslotte moet niet over het hoofd
worden gezien dat technisch tekenwerk een eigen esthetiek en bekoring heeft en
226

Sommige lezers menen dan ook dat het courante praktijk was om stoelarmleuningen
stereometrisch uit te tekenen. Zie bijvoorbeeld: Stratmann-Döhler, Rosemarie. Reclams
Handbuch der künstlerischen Techniken. 3 dln. Stuttgart: Reclam, 1984. dl. III. p. 175.
227
HARS. (1761) p. 148 sq.
228
Dit concludeer ik op grond van de vergelijkbare rol die de dessinateur had in de bouwkunst,
en op grond van gegevens uit de AdM, de Encyclopédie en Havards La menuiserie en zijn
Dictionnaire de l’ameublement. Zie hierover verder: Stiegel, Achim. 'Die Differenzierung der
Autorschaft. Zum Verhältnis von Entwurf und Ausführung.’ in: Hedinger, Bärbel, Julia Berger
(ed.) Karl Friedrich Schinkel. Möbel und Interieur. München: Deutscher Kunstverlag, 2002.
229
Deforge geeft het voorbeeld van Agricole Perdiguier, die in zijn Mémoires d'un compagnon
schreef: ‘Je dessinai des profils de moulures, les cinq ordres d'architecture. J'avais de la facilité,
du goût, de la passion. je voulais m'instruire.’ Vaardigheid in de tekenkunst was zonder twijfel
een geloofsartikel voor Perdiguier zoals het dat vandaag de dag nog is voor sommigen. Deforge.
Le graphisme technique. p. 160.
230
Meubelmakers die zich lieten portretteren, zoals Riesener, werden afgebeeld met potlood en
tekening, nooit met handgereedschap.
231
Perdiguier. Le livre du compagnonnage. vol. 1. p. 237 sq.
232
Keijser-Schuurman schrijft over Matthias Soiron dat hij op zijn 84ste nog altijd treurde om
het verlies van zijn tekenmap die hem in zijn jonge jaren ontstolen was. W.E.S.L. KeijserSchuurman. Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Mathias Soiron.
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 2002. p. 6.
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het aura van een ideaalbeeld, 233 eenzelfde esthetiek die te vinden is in de
geometrische motieven die werden toegepast in friseerwerk op meubelen.

Afb. 69 ‘Ébéniste traçant une épure,’ circa 1890. Uit: Havard. Dictionnaire de l’ameublement et de la
décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. Op afbeeldingen van meubelmakerswerkplaatsen in de
zeventiende of achttiende eeuw worden tekeningen nooit afgebeeld.

Roubo legde zoveel nadruk op het tekenwerk dat zowel bij ontwerp als bij
uitvoering nodig was, dat zijn Art du menuisier misschien eerder als een tekenboek
dan een timmerboek moet worden gekwalificeerd. Circa 2/5 deel van platen en
tekst van zijn werk heeft betrekking op meetkunde en ontwerpen. Roubo deed dit
omdat hij van mening was dat een volledige beheersing van de tekenkunst de
fijntimmerman in staat zou stellen om te voldoen aan de vraag naar nieuwe
vormen; het zou er bovendien toe kunnen leiden dat hij eerder projecten zou
concipiëren en leiden. Roubo's werk was aan zijn directe collega's beslist niet
besteed maar werd wel zeer hoog gewaardeerd door dessinateurs en
werkvoorbereiders in de negentiende en twintigste eeuw, zoals spreekt uit het feit
dat zijn hoofdstukken over ‘L'Art du trait,’ in telkens gemoderniseerde vorm, vaker
werden herdrukt dan andere stukken uit L'Art du menuisier.

7.3

De kennis van houtsoorten en andere materialen

Inleiding
Het architectonisch en technisch tekenen werden door Roubo als essentiële
theorievakken in het fijntimmerwerk geïntroduceerd en uitgebreid behandeld. Als
vervolg daarop wil ik onderzoeken in hoeverre kennis en eigenschappen van
materialen een even solide fundering kregen in L’Art du menuisier. Deze kennis
233

Briquet spreekt van ‘cet art de trait si respecté et si envié.’ Briquet, Jean. Agricol
Perdiguier. Compagnon du tour de France et représentant du peuple. Parijs: Éditions de la
Butte aux Cailles, 1981, p. 148.
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stond dicht bij de atelierpraktijk en maakte tezelfdertijd binnen de achttiendeeeuwse natuurlijke historie en andere wetenschappen een sterke ontwikkeling
door. Welke wisselwerking bestond er tussen atelier en cabinet?
De ambachtsman gebruikt een bepaalde grondstof omdat deze de mechanische
of esthetische eigenschappen bezit die geschikt zijn voor wat hij maakt. Het is
daarom van belang dat hij er zeker van is dat hij over het ‘echte’ product beschikt.
Het bepalen van de aard en kwaliteit (en het herkennen van vervalsing en
versnijding 234) van grondstoffen was een constante zorg bij het inkopen ervan. 235
Merken, etiketten en certificering waren er in de achttiende eeuw nauwelijks. 236 Er
bestond, zeker in de ambachtelijke wereld, nog geen ordening op basis van
fysische en chemische kenmerken. 237 In deze eeuw van ordenen in arbores
scientiarum gebruikte zelfs de gerenommeerde fysicus abbé Nollet nog geen strikt
wetenschappelijke manier om de materialen die hij gebruikte, te classificeren en
deed hij dit net als ambachtslieden voornamelijk op grond van hun bruikbaarheid
en toepassing. 238
In ambacht en handel vond toetsing van materialen uiteraard niet plaats in een
laboratorium maar in een werkomgeving, zonder veel bijzondere hulpmiddelen.
Niettemin komen wij voor elke mogelijke materiaalsoort methoden tegen om hun
aard te bepalen, vaak even simpel als verrassend inventief. Zo schreef Albrest dat
je bij het kopen van gelatinelijm, die verhandeld werd in de vorm van platte, droge
platen, erop moet letten dat de rand van de droge plaat lijm een beetje golvend is,
het breukvlak nerveuse, allongée et sèche, en in vochtig weer mag de lijmplaat niet zacht
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Roubo schreef dat er een inferieure ebbenhoutsoort was waar bij het schaven geen krullen
afkwamen maar poeder. Mogelijk ging het hier om vervalst ebben. AdM. p. 774. Ook
waarschuwde hij tegen vislijm waaraan vulstoffen waren toegevoegd. AdM. p. 991.
235
In Savary’s ‘handelsencyclopédie,’ waarvan regelmatig nieuwe edities verschenen, is dit een
telkens terugkerend thema. Savary des Bruslons, Jacques. Dictionnaire universel du commerce,
d’histoire naturelle et des arts et métiers. Nouvelle édition. J. Estienne: Parijs, 1759.
236
Kwaliteitscontrôles en merken begonnen met name voor exportproducten in de achttiende
eeuw van belang te worden. In L’Art de l’épinglier staan etiketten afgebeeld (enige daarvan op
afb. 34, fig. 8) die aan messingdraad zaten om de herkomst en daarmee de kwaliteit ervan aan te
duiden (Hamburg, Zweden, Namur etc.). De Réaumur, R-.A.F., H.-L. Duhamel du Monceau,
J.-R. Perronet. L’Art de l’épinglier. Parijs: Saillant & Nyon, 1761. pl. 1 en p. 59. Ook werd
sommige textiel van een merk voorzien. Prins beschrijft de sorteerregels die in Zweden werden
gehanteerd voor naaldhout. Prins, Jan. ‘De waarde van normen met specifieke verwijzing naar
kenmerken in hout.’ in: Piena, Hans, Angie Barth. (ed.) Houttechnologie voor
meubelrestauratoren. Handelingen zevende Nederlandse symposium hout- en meubelrestauratie. Amsterdam: Stichting Ebenist, 2005.
237
Zo kon de term ‘huile’ zowel ‘zuur’ betekenen als ‘olie.’
238
Fysische eigenschappen van materialen in relatie tot hun structuur zijn dermate complex dat
de achttiende-eeuwse wetenschap daar nog lang niet de analysemiddelen voor had. Materials
and man’s needs: materials science and engineering. Volume 1, The history, scope and nature
of materials science and engineering. Washington (DC): National Academy of Sciences, 1975.
p. 27.
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worden. 239 Twee andere voorbeelden: om er zeker van te zijn dat de bijenwas die je
koopt geheel zuiver is, kauw je erop, let erop dat je geen talk (suif) proeft en dat de
was niet aan je tanden blijft plakken; 240 wijngeest 241 heeft een hoog alcoholgehalte
wanneer buskruit dat je ermee overgiet, ontploft wanneer je de wijngeest aansteekt:
dit is de bekende épreuve de la poudre. 242 Bij de bewerking van het materiaal in het
atelier beschikte men evenmin over meetapparatuur; de messensmid beoordeelde
de temperatuur die nodig was voor staal waarmee metalen gesneden konden
worden, als volgt: ‘un Outil d’usage qu’il puisse tourner & mordre le bois, l’ivoire,
le cuivre, l’argent, l’or & le fer, il faut le tremper couleur de cerise un peu claire, &
le recuire à la couleur de paille, qui est un petit jaune.’ 243
In het dagelijks verkeer van ambacht en handel bouwde elke ambachtsman zijn
materialenkennis op uit praktijkervaring en uit contacten met anderen. In de
meubelmakerij ging men ervan uit dat bois de rose inderdaad bois de rose was, als het
eruit zag als bois de rose, rook naar bois de rose en zich liet bewerken als bois de rose. 244
Het was hier niet nodig om een wetenschappelijk botanisch kennissysteem te
hanteren dat met de hele wereld gedeeld werd. 245 Het lag voor een ambachtsman in
Roubo’s tijd niet voor de hand om zich bij het identificeren van naturalia tot de
botanie te wenden.
In Parijs werden in de tweede helft van de achttiende eeuw grondstoffen en
halfproducten uit de hele wereld verhandeld en fijntimmerlieden maakten daar
239

Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies par
plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest.
Parijs: De Malher, 1828. p. 144. Karmarsch schreef dat lijm effen geel-bruin moet zijn, zonder
vlekken, glimmend, helder, doorschijnend, hard en bros, droog aan de lucht, en dat hij een
glimmende, korte en glasachtige breukvlak moet hebben. Dikkere platen zijn beter dan dunne,
deze plakken beter. Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen Technologie, Bd. 2, Die
Holzarbeiten. Hannover: Helwingsche Hof- Buchhandlung, 1841. p. 176. Halle’s aanwijzing
dat lijm van goede kwaliteit ‘unter den Vergroserungsglase ein gordisches Geflechte von Fasern
bildet,’ zal aan de handwerksman niet besteed zijn geweest. Halle, Johann Samuel. Werkstätte
der heutigen Künste, oder die neue Kunsthistorie. Berlijn en Leipzig: Halle, 1761-1769. Bd. 3.
p. 59.
240
Nollet, abbé Jean-Antoine. L'Art des expériences. 2 vol. Amsterdam: Changuion, 1770. p.
260.
241
Dit is alcohol, een destillaat van wijn van wisselende sterkte. Voor veel toepassingen zoals
het maken van vernis, is een hoog alcoholgehalte nodig.
242
Onder meer vermeld door Savary in het lemma EAU-DE-VIE. Savary des Bruslons.
Dictionnaire universel du commerce, d’histoire naturelle et des arts et métiers. vol. 2. p. 205. In
de AdM wordt deze test vermeld op p. 1031.
243
Perret, Jean-Jacques. L’Art du coutelier. Seconde partie. L’Art du coutelier expert en
instruments de chirurgie. Parijs, 1772. p. 245.
244
Bois de rose is rozenhout (Dalbergia decipularis, geen familie van de roos: de naam is
waarschijnlijk gebaseerd op de zoete geur van het hout) en vaak een bron van verwarring. Zoals
Viaux-Locquin en verschillendere andere auteurs hebben laten zien, is het twee eeuwen later
voor veel houtbenamingen uiterst lastig om te achterhalen welke botanische soort ermee werd
aangeduid. Viaux-Locquin, Jacqueline. Les bois d’ébénisterie dans le mobilier français. Parijs:
Laget, 1997. ‘Introduction.’
245
Prins. ‘De waarde van normen met specifieke verwijzing naar kenmerken in hout.’ p. 47.
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volop gebruik van. In L’Art du menuisier worden veel verschillende materialen en
halfprodukten genoemd: afgezien van circa 80 houtsoorten, noemde Roubo ruim
100 materialen die hun toepassing vonden als beslag, bindmiddel, kleurmiddel,
oplosmiddel, vulmiddel, schuurmiddel of chemisch middel. 246 Zoals op te maken is
uit het werk van Savary, Roubo en anderen, bestonden er veel gespecialiseerde
leveranciers in een gedurig stijgend aantal grondstoffen. 247 Het herkennen en
selecteren werd dus lastiger en was gebaat bij meer systematiek en rigoureusheid.
Dit werd in toenemende mate geboden door de wetenschappelijke natuurlijke
historie die doende was om de wereld te ordenen, haar voortbrengselen te
beschrijven en de wetmatigheden erin vast te leggen. 248 Zoals wij hierboven zagen,
was het optrekken van dit steigerwerk volgens Gillispie eigenlijk de meest
wezenlijke bijdrage van de wetenschap aan de technologie. De vraag is of wij in
L’Art du menuisier een weerslag vinden van de ‘verlichte’ benadering, enerzijds qua
methode van ordenen, anderzijds qua inhoud van die ordening.
Vanwege de omvang van het werkterrein, wordt hieronder in het bijzonder
gekeken naar de naamgeving en beschrijving van houtsoorten en vervolgens naar
de eigenschappen van hout. Omdat Roubo aan deze beide onderwerpen
vanzelfsprekend veel aandacht besteedde, zijn deze voor het onderzoek het meest
instructief. Andere materiaalgroepen zoals bindmiddelen (lijmen en harsen)
worden buiten beschouwing gelaten. Roubo gaf daar, behalve hun toepassing, zeer
weinig informatie over, voor een deel waarschijnlijk omdat zij in het domein van
een ander gilde zoals metaalbewerkers of vernissers thuishoorden. 249 Mogelijk
speelde verder mee dat het voor de ambachtsman belangrijker was waar hij
bepaalde materialen voor kon gebruiken dan wat hun samenstelling was.
Kleurstoffen wekten echter wel Roubo’s nieuwsgierigheid op en wat hij daarover
schreef, zal aan het einde van dit hoofdstuk kort besproken worden.
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Afgezien van het bijeengroeperen van metalen en kleurmiddelen deelde Roubo alle andere
materialen niet op een dergelijke moderne manier in; in totaal wijdde Roubo ca. 60 p. aan
herkomst en eigenschappen van uiteenlopende materiaalsoorten.
247
Volgens de Encyclopédie méthodique, waren er in Parijs houthandelaren die gespecialiseerd
waren in respectievelijk bois de charpente, bois de menuiserie en bois pour l’ébénisterie.
Encyclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques. Lemma MARCHAND DE BOIS. vol. IV. p.
457.
248
De natuurlijke historie werd gewoonlijk opgedeeld in mineralen, planten en dieren. Zoals
Valmont schreef, maakt kennis van de door de mens vervaardigde producten hier deel van uit:
‘Le vrai Naturaliste doit être instruit de la Physique & de la Chymie, & même des Arts: la
Physique est la connoissance des agents de la Nature. L’Histoire naturelle est la science des
faits de la Nature. Les Arts sont ou la Nature copiée, ou employé au besoin de la Société.’
Valmont de Bomare, Jacques-Christophe. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturel.
Parijs: Didot, 1775. vol. IV, p. 383. De eerste editie dateert uit 1764. Cf. hoofdstuk 5, noot 51.
249
Voor wat betreft lijmen verwees Roubo naar een ander deel uit de Description-reeks:
Duhamel du Monceau, Henri-Louis. L'Art de faire differentes sortes de colles. Parijs, 1771.
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Beschrijvingen en benamingen van houtsoorten
In het fijntimmerwerk werd zeer veel eiken toegepast in ramen, deuren en
betimmeringen, noten en beuken in zitmeubelen, iepen en noten in koetsen etc.
Voor de fijntimmerman was het herkennen van deze inlandse houtsoorten niet
problematisch. 250 Veel problematischer waren de tropische houtsoorten die als
groep werden aangeduid met de benamingen ébènes, bois des Indes of bois des îles.
Rondom deze houtsoorten had zich een grote hoeveelheid kennis verzameld die
grotendeels anekdotisch van aard was en waarvan veel op schrift stond. 251
Belangstelling voor nieuwe en exotische houtsoorten en andere materialen was in
de zeventiende eeuw tot ontwikkeling gekomen en hoewel handboeken over arts et
métiers een zakelijk, feitelijk doel hebben, zijn er veel mythische verhalen over
materialen in te vinden, getuige de verhalen rond het mysterieuze zwarte
ebbenhout. 252 Schrijvers spraken vaak genoeg hun twijfel uit over de
betrouwbaarheid van de anekdoten die zij optekenden, maar de bekoring van het
product werd er ongetwijfeld alleen maar groter door. En in de natuur was ook
voor geletterde lieden nog veel mogelijk. 253 Zo lang de processen in het ontstaan,
groeien en vergaan van mineralen, planten en dieren niet doorgrond zijn, kunnen
stenen bezield zijn en kikkers tijdens een regenbui in het gras ontstaan.
De plantkunde van de zeventiende en achttiende eeuw bood inmiddels een
ruime hoeveelheid van beschrijvingen van planten en bomen en de plaats die deze
innamen in de taxonomie. Zoals Viaux-Locquin schrijft, kregen de meeste
houtsoorten pas in de negentiende of twintigste eeuw een definitieve naam. 254 De
pre-Linnaeaanse naamgeving gebruikte voor tot dan toe onbekende soorten vaak
omschrijvende frasen in plaats van namen. In 1754 benoemde Browne mahonie
250

De Encyclopédie besteedt geen aandacht aan het probleem van identificatie van houtsoorten,
en behandelt van houtsoorten alleen hun eigenschappen en mogelijke toepassingen.
251
Valmont de Bomare verzamelde zijn gegevens uit de literatuur, uit gesprekken met collega’s
en reizigers en uit eigen observaties gedaan tijdens reizen of in het natuurhistorisch cabinet.
Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturel. vol. 1. ‘Préface.’
252
Corneille haalde Pausanias aan, die gehoord had dat ebben geen boom is maar alleen een
ondergronds wortelstelsel dat Ethiopiërs opgraven. Agricola noemde mineraal ebben in
Hildesheim, dat zwarte bladeren heeft. In geneeskunde werden ebbenhoutkrullen volgens
Corneille gebruikt bij oogaandoeningen, een aardig voorbeeld van omgekeerde sympathetic
magic. Corneille, Thomas. Le grand dictionnaire des arts et des sciences. Par M. de l’Académie
Française. Amsterdam: Coignard 1695-1696. Lemma ÉBÈNE. Andere voorbeelden van magisch
bijgeloof over ebbenhout zijn te vinden in: Viaux-Locquin. Les bois d’ébénisterie dans le
mobilier français. p. 92.
253
Zelfs in 1775 achtte Valmont het nog niet overbodig om op te merken dat de lezer in zijn
boeken vergeefs zou zoeken naar allerlei wonderlijke dieren zoals die in verhalen voorkwamen.
p. xi.
254
Viaux-Locquin. Les bois d’ébénisterie dans le mobilier français. p. xiv. Zie ook Wiselius,
Iep. ‘De jacht op sakkerdaan.’ in: Piena, Hans, Angie Barth. (ed.) Houttechnologie voor
meubelrestauratoren. Handelingen zevende Nederlandse symposium hout- en
meubelrestauratie. Amsterdam: Stichting Ebenist. 2005. Namen van planten worden nog steeds
gewijzigd als nieuwe wetenschappelijke inzichten daartoe aanleiding geven.
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met de omschrijving Cedrela foliis pinnatis, floribus sparsis, ligno graviori. 255 Linnaeus gaf
aan mahonie de binomiale naam ‘Cedrela mahagoni,’ hetgeen later door Jacquin
werd veranderd in ‘swietenia,’ als eerbetoon aan Gerard van Swieten. 256 Valmont
de Bomare constateerde in 1775 ‘…les plus habiles Naturalistes ne sont pas encore
parvenus au point de pouvoir leur assigner, d’une manière immuable, d’ordre et le
rang qui leur conviendront.’ 257 Het werk van botanici als Linnaeus en Aublet was
nog niet in een brede kring bekend maar vooralsnog alleen bij een klein aantal
andere natuurvorsers. 258 Het is vanzelfsprekend niet mogelijk om hier de stand van
wetenschap in de botanie adequaat weer te geven maar deze bood al met al niet de
kennis waar de praktijk behoefte aan had. 259 De botanie ordende planten naar hun
bladeren, bloemen en vruchten en niet naar de opbouw van het hout dat zij
voortbrengen. Boomnamen kwamen (en komen) vaak niet overeen met
houtnamen: citroenhout is niet afkomstig van de citroenboom maar van
zanthoxylum flavum of chloroxylon swietenia. 260
Een werk dat voor houtherkenning interessant was, is Houttuyns Houtkunde.
Het was een verzameling van gekleurde afbeeldingen van houtmonsters die in
verzamelaarskabinetten waren bijeengebracht, een papieren xylotheek als het
ware. 261 Het werk was gericht tot ‘de Liefhebbers der Natuurlijke Historie, tot
255

Geciteerd naar: Bowett, Adam. Woods in British furniture-making 1400-1900. An illustrated
historical dictionary. Londen: Kew, 2012. p. XXV.
256
Gerard van Swieten (1700-1772) was een leerling van Boerhaave en werd na zijn opleiding
en promotie te Leiden, in 1745 hofarts van Aartshertogin Maria Theresia in Wenen. De
medische faculteit daar werd door Van Swieten op een hoog peil gebracht. Vanaf 1750 was hij
als associé-étranger lid van de Académie des Sciences. Als arts had hij vanzelfsprekend een
grote belangstelling voor botanie.
257
Valmont de Bomare. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle. 3de editie. vol. 1.
‘Préface.’ p. viii. Daubenton verwoordde dit in soortgelijke termen in de Encyclopédie in het
lemma CABINET D’HISTOIRE NATURELLE. vol. II. p. 489.
258
Detienne, Pierre. 'Les bois exotiques décrits par Roubo, en 1774.' Bois et forêts des
tropiques. no. 274. (4) (2002) p. 90.
259
In 1830 sprak Richard Knight van ‘the exceedingly imperfect state of our knowledge with
regard to the species of trees which produce the fancy woods, so extensively used on cabinetwork in this country.’ Er waren in 1830 geen botanische namen te verbinden aan het
geïmporteerde hout en in 1851 was er nog maar weinig verbeterd. Bowett. Woods in british
furniture-making 1400-1900. p. xix. Bowett schrijft dat Charles Holtzapffels Descriptive
catalogue of the woods commonly employed in this country for the mechanical and ornamental
arts uit 1852 tot ver in de twintigste eeuw het standaardwerk bleef. Holtzapffel geeft voor zover
bekend de botanische namen, herkomst en toepassing van 165 houtsoorten.
260
Wiselius, S.I. (ed.) Houtvademecum. Den Haag: Sdu, 2010. p. 518. De naam ‘citroenhout’ is
waarschijnlijk gebaseerd op de lichtgele kleur.
261
Houttuyn, M. Houtkunde, behelzende afbeeldingen van meest alle bekende, in- en
uitlandsche houten die dot den huis- en scheepsbouw, tot schrynwerk, werktuigen en
gereedschappen, tot verwstoffen en in de geneeskunde, worden gebruikt: op zulk eene manier,
als die door de Liefhebbers der natuurlijke historie, tot vermaal en nuttigheid, worden
verzameld en bewaard; &c. Amsterdam: Sepp, 1773-1791. Het werk verscheen in afleveringen.
In Duitsland werden rond het einde van de achttiende eeuw xylotheken in afleveringen
aangeboden. Zie: Miedema, Tjerk. ‘Langs Europa’s historische xylotheken.’ Knapen, Luc, Leo
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Afb. 70 Roubo. L’Art du menuisier. Pl. 277. Roubo deelde houtsoorten onder in vier groepen aan
de hand van hun kleur en tekening. Zo vertegenwoordigen fig. 1,2 en 3 de eerste groep,
houtsoorten waarvan de groeiringen telkens afwisselen van kleur; fig. 1 is het kopse vlak, fig. 2 het
kwartierse en fig. 3 het dosse vlak.
Afb. 71 Houttuyn. Houtkunde. Pl. 4: ‘1. Roosenhout; 2. Letternhout; 3. Roosenhout van een
andere soort; 4. Gestreept palmboomhout; 5. Gekronkeld palmboomhout; 6. Gegolfd
palboomhout; 7. Bont ebbenhout; 8. Groenachtig ebbenhout; 9 Zwart ebbenhout.’

Vermaak en Nuttigheid’ 262 en verscheen in afleveringen vanaf 1773 tot 1791 met
tekst en houtbenamingen in het Nederlands, Latijn, Frans, Duits en Engels.
Houttuyn zag expliciet af van het aanbrengen van een ordening omdat
‘verscheidene Geleerden’ al wetenschappelijke beschrijvingen hadden gemaakt. Bij
Houttuyn is enige informatie te vinden over bomen, hun vorm en bloemen en
over de eigenschappen en toepassing van houtsoorten. Houttuyn schreef dat
houtherkenning alleen op tekening en kleur berust. 263 Wij moeten daar natuurlijk
bij bedenken dat het in een boek niet goed mogelijk is om eigenschappen te
Kenis (ed.) Hout in boeken, houten boeken en de fraaye konst van houtdraayen. Leuven,
Peeters, 2008. p. 173. Hellwag vermeldt dat Krünitz de xylotheek en het arboretum van Von
Burgdorf beschreef, in zijn Encyclopädie. (1781) Bd. 24. p. 524, 947. Von Burgdorf had 400
soorten bijeengebracht. Hellwag, Fritz. Die Geschichte des deutschen Tischlerhandwerks vom
12. bis zum 20. Jahrhundert. mit 124 Abb. und einen Anhang: die stilitische Entwicklung der
Möbelformen. Berlijn, 1924. p. 308.
262
Een werk met een veel praktischer doel was Rumphius’ Het Amboinsch kruydboek uit 1741.
Amsterdam: Burman, 1741. Dit beschrijft een groot aantal Indonesische gewassen en de
toepassingen waarvoor zij geschikt zijn. Zie: Gompel, Dave van. Niet al wat zwart is, is
ebbenhout. Bachelorscriptie Kunstgeschiedenis. Universiteit van Amsterdam. (2009).
263
Houttuyn. Houtkunde. ‘Voorrede.’
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beproeven zoals geur, hardheid en gewicht, die in de praktijk een belangrijke rol
spelen.
Het aantal houtsoorten dat zijn toepassing vond in de meubelmakerij was, zoals
Bowett voor de Britse meubelmakerij heeft aangetoond, veel groter dan tot voor
kort werd aangenomen. 264 Er werden in Amsterdam en andere Europese havens
veel nieuwe soorten aangeland die in sommige gevallen min of meer toevallig in de
bossen van de Nieuwe Wereld gewonnen waren. 265 In de praktijk werden
houtsoorten onderscheiden naar kleur, tekening, geur en soms smaak; daarnaast
was er het een en ander af te leiden uit hun relatieve hardheid en gewicht. 266
Sommige houtsoorten waren (en zijn) enigszins te herkennen aan de afmetingen
en fysieke vorm waarin zij werden aangevoerd. 267 De handelsnamen van
houtsoorten berustten dan ook veelal niet op een botanische soort maar op een
typerende eigenschap zoals kleur of geur of de plaats waar de boom groeide,
danwel de haven waar het hout verhandeld werd; een havennaam zoals
‘Koperwijks vuren,’ was tegelijkertijd een aanduiding van de kwaliteit. 268
Zoals in zijn tijd gebruikelijk, onderscheidde Roubo verschillende ‘soorten’
eikenhout naar de landstreek waar zij vandaan kwamen. Klimaat en bodem van de
Bourbonnais leverde het robuuste eiken voor stijl- en regelwerk, het mildere eiken
uit de Vogezen gebruikte de fijntimmerman graag voor panelen. Evenzo kennen
eiken uit de Champagne, Fontainebleau of Lotharingen, hoewel zij botanisch
gesproken alle quercus robur zijn, hun specifieke toepassingen. 269 Behalve klimaat en
groeiomstandigheden hebben zaken als de veltijd en de wijze waarop het hout
getransporteerd, gezaagd en gedroogd wordt, grote invloed op bewerkbaarheid en
duurzaamheid. 270 De houtkennis van de menuisier en de houthandelaar verschilde
dus sterk van die van de botanist. Roubo meende dat er ten aanzien van de bois des
îles behoefte bestond aan een adequate ordening en beschrijving van houtsoorten,
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Bowett vermeldt circa 440 houtsoorten. Veel van deze soorten werden natuurlijk pas
geïmporteerd na 1800. Bowett. Woods in British furniture-making.
265
Verlet, Pierre. Les meubles français du XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982. p. 119. In
tegenstelling tot een dergelijke willekeurige houtkap had, zoals Van Gompel schrijft, het
bosbeheer in Oost-Indië veel weg van de in Europa gangbare duurzame bosbouw. Van Gompel.
Niet al wat zwart is, is ebbenhout.
266
Zo typeerde Halle de hardheid van ebben als von der Härte der Knochen. Halle. Werkstäte
der heutigen Künste. vol. 3. p. 50. Het kwantificeren of meten van materiële eigenschappen
werd pas in de negentiende eeuw gebruikelijk. Mellet publiceerde een tabel van houtsoorten
met daarin hun gewicht in kg./m3. Mellet, François-Noël. L'Art du menuisier et de l'ébéniste.
Fortic, 1825.
267
Verschillende tropische houtsoorten worden verhandeld als betrekkelijk kleine stukken
rondhout, soms met min of meer typerende zaag- of kapsporen.
268
Prins. ‘De waarde van normen met specifieke verwijzing naar kenmerken in hout.’ p. 46.
269
Er zijn nog steeds voorbeelden te geven van meerdere houtnamen voor één boomsoort, men
denke aan amboyna en padoek. Omgekeerd kon een naam zoals ‘botany bay wood’ slaan op
vier of meer houtsoorten. Bowett. Woods in British furniture-making. p. xix.
270
Krais beschrijft traditionele criteria die bij houtinkoop gehanteerd werden. Krais, Paul.
Gewerbliche Materialkunde. Erster Band. Die Hölzer. Stuttgart: Felix Krais, 1910. p. 492, 494.
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zodat keuzes op goede gronden gefundeerd waren. 271 Bij het maken van
marqueterie dienden houtsoorten gecombineerd te worden die qua kleur mooi
contrasteerden en elkaar qua hardheid niet teveel ontliepen, omdat dit problemen
kon geven bij het afwerken. De snel toegenomen hoeveelheid aan verhandelde
houtsoorten leidde tot een onoverzichtelijke situatie die vroeg om consequente
benamingen. Naar een uit de zeventiende eeuw stammende methode, werden de
tropische soorten geordend op kleur en onderscheidde men ébène noire, ébène rouge,
ébène verte, ébène violette en ébène jaune, waarbij ébène zoveel betekende als ‘houtsoort
van overzee.’ Hoewel een ordening op kleur enigszins voor de hand ligt, achtte
Roubo dit niet nauwkeurig genoeg, omdat de kleur van een houtsoort niet altijd
gelijk is en bovendien verschiet. Roubo koos voor een ‘neutrale’ alfabetische
opsomming. 272 Hij publiceerde een tabel waarin handelsnaam (of namen),
groeigebied, kleur, geur en andere eigenschappen per soort vermeld staan. 273 Wat
Roubo schreef over de methode die hij gebruikte om helderheid te verkrijgen over
houtsoorten, maakt duidelijk dat de literatuur zeer weinig positieve en eenduidige
informatie bood, en dat het de ébénistes weinig interesseerde:
‘Bij het werken aan mijn beschrijving van tropische houtsoorten, heb ik de
hoop moeten laten varen dat te kunnen doen met de nauwkeurigheid waar
het onderwerp om vraagt, omdat bijna alle auteurs die hierover geschreven
hebben, dit met onvoldoende preciesheid hebben gedaan, of elkaar over
een en dezelfde kwestie tegenspreken, of het nu de namen van houtsoorten
betreft of hun eigenschappen en kleuren. Houthandelaren en werklieden
weten er nauwelijks meer van af, omdat zij zich niet erg bekommeren om
de echte naam van het hout dat zij kopen, of uit welk land het komt. Om
althans niet al teveel fouten te maken in mijn beschrijving, leek het mij het
beste om de meeste tropische houtsoorten aan te schaffen en er de namen
op te zetten die handelaren en werklieden eraan geven; vervolgens heb ik
de beschrijvingen van de verschillende auteurs onderling vergeleken, en ik
heb die beschrijvingen vergeleken met het hout dat ikzelf had, en met hout
in het Cabinet voor Natuurlijke Historie in de Jardin du Roi; 274 zodoende
271

In de hedendaagse meubelconservering en -restauratie wordt het belang van het
determineren van houtsoorten niet minder sterk gevoeld: het aanvullen van ontbrekende
houtdelen wordt bij voorkeur gedaan met dezelfde botanische soort die in het te restaureren
object is verwerkt. Meubelhistorici kunnen gegevens over de verwerkte soorten in sommige
gevallen gebruiken bij toeschrijving (per geografisch gebied) en als terminus post quem. Zie:
Umney, N., S. Rivers. Conservation of furniture. Oxford: Butterworth, 2003. p. 60.
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Mede ter navolging van ‘ceux qui ont déja écrit sur cette matiere.’ AdM. p. 767. Een
alfabetische ordening zoals bijvoorbeeld ook in de Encyclopédie werd toegepast, omzeilt de
noodzaak om kennis te hiërarchiseren en de discussie omtrent criteria dienaangaande. Zie: Yeo,
Richard. ‘Classifying the sciences.’ in: Porter, Roy (ed.) The Cambridge History of Science.
Volume 4. Eighteenth century science. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
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AdM. p. 768-769 en 782.
274
Het aanleggen van een referentiecollectie van houtmonsters wordt in de hedendaagse
houtherkenningsmethodiek nog steeds als noodzaak beschouwd. Zie: Lohmann, Ulf. (ed.)
Holzlexikon. Leinfelden-Echterdingen: DRW, 2003. p. 546.
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heb ik een beschrijving op kunnen stellen waar geen al te grote fouten
instaan, met het doel om bekend te maken welke verschillende houtsoorten
er in de ébénisterie gebruikt worden, alleen gezien als handelswaar of als
materiaal dat fijntimmerlieden gebruiken, en niet als studieobject van
natuurlijke historie; dat zou niet alleen mijn vermogens teboven gaan, maar
is in het geheel nog niet aan de orde binnen het onderwerp waar ik het
over heb.’ 275
Roubo probeerde dus om aan elke houtsoort die in de handel was, zijn ware naam
(son vrai nom) te koppelen. Dat stuitte op allerlei problemen. Bij zijn beschrijving
van copaïba-hout bleek ten eerste dat men eigenlijk niet wist of dit misschien
hetzelfde was als pernambuco; ten tweede dat het copaïba dat men in de Jardin du
Roi had, afweek van wat erover geschreven was en van het copaïba dat Roubo zelf
gekocht had. De literatuur over hout zat vol tegenspraak en onduidelijkheid.
Roubo kwam dan ook tot de conclusie dat het zeer te wensen ware dat er een
Histoire des bois étrangers bien détaillée geschreven zou worden. Aangezien ‘les
Ecrivains ne feront que se copier les uns les autres,’ vreesde hij dat dit nooit tot
iets zou leiden. Mocht er toch iemand opstaan die dit op zich wilde nemen, dan
zou er hij er volgens Roubo goed aan doen om af te gaan op zijn eigen
waarneming of die van een expert. Ambachtslieden en andere ‘eerste gebruikers’
van planten en bomen bezitten daar een andere soort kennis over dan de
welgestelde liefhebber of wetenschapsman of -vrouw. 276 Roubo impliceerde dat
betrouwbare kennis uit praktijk en directe waarneming gewonnen wordt en dat de
kennis die ambachtslieden meenden te hebben, niet betrouwbaar was.
De methode die hij hier voorstelde, mag zeker wetenschappelijk genoemd
worden. Roubo combineerde literatuuronderzoek met veldwerk en een uitgebreide
registratie van kenmerken die aan het hout waar te nemen zijn. 277 Het is met name
opmerkelijk dat hij de de aanwezigheid van inhoudsstoffen signaleerde, 278 evenals
kenmerken aan het kopse vlak van het hout. 279 Roubo anticipeerde hiermee op
later gangbaar geworden technieken om houtsoorten te determineren. Hoewel
275

AdM. p. 767.
Vroege botanisten deden veel kennis over planten op bij de gewone bevolking die dagelijks
planten gebruikten of er in handelden. Zie: Fissell, Mary, Roger Cooter. ‘Exploring natural
knowledge.’ in: Porter, Roy. (ed.) The Cambridge History of Science. Volume 4. Eighteenth
century science. p. 151 sq.
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Mogelijk had Duhamel du Monceau juist dit type onderzoek in gedachten toen hij over
Roubo’s werk schreef: ‘Toute cette partie de l’art de l’Ébéniste est en général bien détaillée,
contient même des recherches curieuses, est enrichie de notes et réfléxions judicieuses sur cet
art.’ Procès verbaux, 5 maart 1774. Zoals Valmont de Bomare schreef, waren de
waarneembare structurele kenmerken van hout (jaarringen, stralen, vaten, harskanalen,
cambium, bast en schors, spint etc.) al beschreven. Hij gebruikte een microscoop om naar de
opbouw te kijken. Lemma ARBRE. vol. I, p. 296.
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Inhoudsstoffen in hout kunnen harsen, oliën en kleurstoffen zijn.
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AdM. p. 775, 779 en elders. Waarnemingen aan het kopse vlak vormen de basis van de
moderne wetenschappelijke houtdeterminatie zoals deze beoefend wordt sinds het begin van de
vorige eeuw. Krais. Die Hölzer.
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Roubo’s methode correct was, blijkt het maar ten dele mogelijk om vast te stellen
welke botanische namen horen bij de 48 exotische houtsoorten die in L’Art du
menuisier genoemd zijn, zoals Detienne heeft geprobeerd. 280 Een deel ervan heeft
Roubo correct en feitelijk beschreven, een deel echter onvolledig of onduidelijk.
Detienne merkt op dat Roubo zijn eigen waarnemingen noteerde en er elders
gevonden informatie aan toevoegde, echter zonder deze te verifiëren. 281 Het
aanleggen van een referentiecollectie zoals hierboven door Roubo beschreven,
wordt nog steeds beschouwd als een onmisbaar hulpmiddel bij houtdeterminatie.
Bowett vermeldt dat enige Britse meubelmakers zoals Gillows, Bullock en
Sheraton hun eigen houtmonsterverzamelingen bezaten. 282
Technische schrijvers in de eerste decennia van de negentiende eeuw schoeiden
hun werk op een meer wetenschappelijke leest en er waren inmiddels
natuurhistorische werken verschenen die daarvoor bruikbaar materiaal boden. 283
Mellet maakte hier gebruik van en bracht meer systeem aan in houteigenschappen,
door bijvoorbeeld hun sterkte te relateren aan hun gewicht in kilogram per kubieke
meter. 284 Positieve en verifieerbare kennis nam langzaam de plaats in van
identificatie op grond van uiterlijke kenmerken en mondelinge overlevering. 285
Het werken van hout
Door middel van experimenten en (microscopische) waarnemingen hadden
botanisten in de zeventiende eeuw de opbouw van bomen beschreven en de
functie van de verschillende typen van cellen in de stam verklaard. 286 Voor zover
hun onderzoek meer nastreefde dan alleen het belangeloos verzamelen van kennis,
droeg het bij aan verbetering van de bosbouw ten behoeve van, in de eerste plaats,
de scheepsbouw. In Frankrijk had Duhamel du Monceau zeer veel onderzoek
gedaan naar de groei, opbouw en eigenschappen van hout en in De l’exploitation des
bois behandelde hij niet alleen bestaande methoden van houtwinning en
verwerking, maar ook zijn experimentele onderzoek naar houteigenschappen en
toepassingen. 287 Als Inspecteur de la Marine richtte hij zijn belangstelling vooral op
280

Detienne. ‘Les bois exotiques décrits par Roubo, en 1774.’ p. 89-96.
Detienne. ‘Les bois exotiques décrits par Roubo, en 1774.’ p. 92, onder CITRON.
282
Bowett. Woods in British furniture-making 1400-1900. p. XIX.
283
Duhamel du Monceau verrichtte reeds metingen van houteigenschappen zoals gewicht. De
l’exploitation des bois. Parijs: Guérin, 1764. vol. 2 . p. 689.
284
Mellet. L'Art du menuisier et de l'ébéniste. p. 8.
285
Zie over (het doorschieten van) deze ontwikkeling: Brouwer, Petra. De wetten van de
bouwkunst. Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw. Rotterdam: NAi, 2011. p.
149.
286
Zie: Hartley, Beryl. ‘Exploring and communicating knowledge of trees in the early Royal
Society.’ Notes and records of the Royal Society. 64. (2010) p. 229-250.
287
Dit werk maakt deel uit van het zeer uitgebreide Traité complet des bois et forests. Deel I
van dit traktaat is het Traité des arbres et des arbustes qui se cultivent en France. 2 vol. 1755;
deel II: La physique des arbres, Parijs: Guérin, 1768; deel IIIa: Traité des semis; deel IIIb: De
l’exploitation des bois, ou moyens de tirer un parti avantageux des taillis, demis-futaies et des
281
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eikenhout, met de voor hem typerende pratijkgerichte instelling. 288 Uit zijn
onderzoek concludeerde hij onder meer dat het langzaam laten drogen van hout
tot minder scheuren leidt, en dat het herzagen van vers hout tot kleinere maten
uiteindelijk minder houtverlies door scheuren oplevert. 289
Zoals bekend krimpt hout wanneer het droger droogt en zet het uit wanneer het
vochtig wordt. In de zeventiende en achttiende eeuw was de praktizerende
houtbewerker zich hier terdege van bewust, zoals uit diverse bronnen naar voren
komt. Oudere betimmeringen en meubelen waren meestal zodanig geconstrueerd
dat het hout vrij kon werken zonder dat er vervormingen of schades optraden. In
de loop van de zeventiende eeuw werden meubelen echter steeds vaker met fineer
belijmd, en panelen in betimmeringen werden steeds breder. Uit de manier waarop
menuisiers zowel meubelen als betimmeringen gingen construeren, spreekt dat zij
werden geconfronteerd met problemen die zich voordeden als gevolg van krimp
en uitzetting. Félibien schreef dat de rompen van marqueteriemeubelen van hoge
kwaliteit niet werden gemaakt uit grote stukken hout, maar dat deze zorgvuldig
werden samengesteld uit kleinere stukken kwartiers hout. 290 Roubo attendeerde
zijn lezers menigmaal op het werken van het hout en de gevolgen die dit kan
hebben. Hij probeerde er in fysische termen een verklaring voor te geven:
‘l’humidité […] remplit et gonfle les pores du bois,’ 291 uitdroging is het gevolg van
‘évaporation de l’humidité.’ Afhankelijk van zijn hardheid, moest hout naar zijn
idee tot acht jaar drogen. 292 Het lijkt erop dat Roubo hiermee extreem voorzichtig
was want Blondel vermeldde als droogtijd vijf tot zes jaar en Hulot achtte een jaar
drogen lang genoeg voor hout waarvan werkbankonderdelen gemaakt werden. 293
hautes-futaies, et d’en faire une juste estimation. 2 vol. Parijs: Guérin, 1764; deel IIIc: Du
transport des bois et de leur conservation. Parijs: Delatour, 1767. Het werk maakt geen deel uit
van de Description des arts et métiers.
288
In hoofdstuk 5 werd al Duhamels onderzoek naar scheepstuigage vermeld.
289
De l’exploitation des bois. vol. 4. p. 495, 519. Indien het hout in kleinere maten wordt
gezaagd, vereist het laten drogen meer aandacht wil men vervorming ervan voorkomen. Roubo
schreef dat het hout pas vlak voor gebruik herzaagd werd, wanneer bekend was welke maten er
nodig waren. AdM. p. 29.
290
Félibien, André. Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres
arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts. Parijs: J.
B. Coignard, 1676. Herdr. Farnborough: Gregg Press, 1966. p. 321. Nosban en Maigne
schreven dat een bati (meubelromp) die gefineerd moest worden, van goed uitgewerkt hout
diende te worden gemaakt en drie maanden moest blijven staan voordat hij gefineerd kon
worden. Nosban, Maigne. Nouveau manuel complet de l'ébéniste et du tabletier. Parijs: Roret,
s.d. [1869] Herdruk Parijs: Inter-Livres, 1984. p. 176.
291
AdM. p. 264. Ook p. 32: bij het drogen van het hout, ‘l’humidité est […] expulsée.’ In zijn
beschrijving van hoe men tewerk ging bij het lijmen van hout, schreef Roubo dat het hout voor
het lijmen voorverwarmd werd, ‘la chaleur faisant ouvrir les pores du bois, le dispose mieux à
prendre la colle laquelle les trouvant ouverts s’y agraffe & retient les joints.’ AdM. p. 79-81.
292
‘…on ne doit pas raisonnablement employer de bois qu’il n’ait huit années de coupe au
moins, afin de pouvoir faire de bons ouvrages.’ AdM. p. 32.
293
Hulot, Père. L’Art du tourneur mécanicien. Parijs: Delatour, 1775. p. 69. Evelyn adviseerde
een droogtijd van twee tot drie jaar voor binnentimmerwerk. Hout waarvan draai- of snijwerk
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Hoe diende de menuisier te anticiperen op het krimpen en uitzetten van hout?
Om krimp en uitzetting te remmen, adviseerde Roubo om bij het aanbrengen van
lambrizeringen op vochtige muren een luchtspouw te laten tussen pleisterwerk en
hout, of om de achterzijde van het houtwerk te voorzien van enige lagen olieverf
of, beter nog, van een laag teer vermengd met hennep. In L’Art du menuisier staan
verschillende aanwijzingen om constructies zodanig te ontwerpen dat het hout vrij
kon krimpen en uitzetten. 294 Deels gaat het om courante methoden, deels om
methoden met een technische verfijning die allerminst gemeengoed was, maar die
niettemin wel is terug te vinden in betimmeringen en meubelen van hoge kwaliteit.

Afb. 72 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 59, fig. 8. De stippellijnen geven aan hoeveel elk
van de delen kan krimpen; d is een dwarsklamp die zodanig is gemonteerd dat het paneel
onbelemmerd kan krimpen of uitzetten.

Pl. 59, fig. 8 (afb. 72) kwantificeert de krimp van hout op aanschouwelijke wijze:
de oorspronkelijke breedte van de paneeldelen zijn aangegeven met doorgetrokken
lijnen, hun breedte na krimp met stippellijnen. 295 Dezelfde plaat illustreert een
dwarsklamp op de achterzijde van het paneel die het paneel vlak houdt zonder het
krimpen of uitzetten te belemmeren. 296 In aanmerking genomen dat panelen in
betimmeringen in de achttiende eeuw zeer hoog en breed werden, was dit
allerminst overbodig. Een interessant idee komen wij tegen in de constructie van
de table à brelan, een speeltafel met in het midden van het blad een uit hout gedraaid
bakje voor speelkaarten (afb. 73, 74). Dit bakje werd gewoonlijk door houtdraaiers
uit één blok langshout gedraaid en het vertoonde daarom de neiging om krom te
trekken wanneer het hout droger werd. Roubo opperde het idee om het bakje op
werd gemaakt, liet men vaak in het geheel niet drogen omdat het zich zodoende makkelijker en
nauwkeuriger laat snijden. Evelyn, John. Sylva, or a discourse of forest trees. Herdr. 4de editie
(1706). Londen: Doubleday, 1908. vol. III. Hoofdstuk 4. p. 83.
294
Bijvoorbeeld het advies om een breed paneel samen te stellen uit smallere stroken hout
teneinde de mate van vervorming te beperken. AdM. p. 139.
295
AdM. p. 172. Pl. 50, fig. 4 geeft aan waar de menuisier ruimte in de verbindingen moest laten
om scheuren te voorkomen.
296
AdM. p. 172.
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Afb. 73 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 258, fig. 7 en 8. Dwarsdoorsnede en
bovenaanzicht van het gedraaide speelkaartenbakje van een speeltafel.
Afb. 74 Schematische weergave van een mogelijke manier om het bakje uit twee kruislings
gelijmde stukken hout op te bouwen; rechts een fraaie oplossing waarbij het midden van de
onderste helft dwars wordt ingelaten, zoals weergegeven in Roubo’s fig. 7, gemerkt PQ.

te bouwen uit twee, haaks op elkaar gelijmde lagen hout; een nog fraaiere variant
die hij bedacht, was om het ‘hartgedeelte’ van het bakje (in zijn tekening gemerkt
PQ) te maken van een ingelijmd blok hout waarvan de nerf haaks stond op de
buitenste ring. 297 Met het bedenken van dit soort constructies sloot Roubo zich
aan bij verschillende meubelmakers uit zijn tijd die met dergelijke problemen
worstelden. 298 Deze doen zich onder andere voor bij meubelen die met fineerwerk
of marqueterie worden belijmd. Fineerwerk en marqueterie vragen om een
betrekkelijk groot en ongebroken oppervlak, en in de praktijk blijkt dat het
moeilijk is om dit zodanig te construeren dat het vlak blijft en niet scheurt.
Rompen voor marqueteriemeubelen dienden volgens Roubo zeer nauwkeurig
gemaakt te worden, en uit goed gedroogd hout. 299 Hij adviseerde om alle
onderdelen, nadat zij van houtverbindingen voorzien waren, een tijd te laten
drogen vooraleer de meubelmaker de romp in elkaar lijmde; na het lijmen moest
het werk nogmaals een tijd drogen. 300 Wanneer het meubel d’une certaine grandeur
was, dan dienden grote vlakke delen zoals deuren en bovenbladen bovendien
opgebouwd worden uit een raamwerk met een paneel, dat op zijn beurt
onderverdeeld was in regels en kleinere panelen. Het doel hiervan was om te
voorkomen dat het paneel kromtrok of scheurde. In meubelen van Roentgen

297

Deze manier om hout vlak te houden werd toegepast voor tekenplanken, die in het gebruik
vaak nat werden.
298
Sheraton bedacht een oplossing voor het veel voorkomende probleem van krom trekkende
bladen van speeltafels. Sheraton, Thomas. The cabinet dictionary, containing an explanation of
all the terms used in cabinet, chair & upholstery branches. Londen: Smith, 1803. p. 128.
299
AdM. p. 811. Hij voegde hieraan toe dat ébénistes hun rompen gewoonlijk lieten maken door
andere meubelmakers ‘qui ne s’occupent qu’à cela.’ De kwaliteit was vaak slecht. Verlet
schrijft dat alleen producenten van kwaliteitswerk zoals Oeben, Leleu en Riesener aandacht
besteedden aan het blindhout. Verlet. Les meubles français du XVIIIème siècle. p. 122.
300
In negentiende eeuwse werkbeschrijvingen voor pianobouw is te lezen dat men het
fineerwerk voor de klep, immers een kwetsbaar maar zeer in het oog springend onderdeel van
de kast, enige maanden liet drogen voordat het geschuurd en zwart gepolitoerd werd.
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Afb. 75 Blindhoutconstructie van de schrijfklep van een secrétaire van David Roentgen uit 1775.
In plaats van een enkel groot paneel is een in vieren verdeelde constructie met vier kleine panelen
waarvan de nerfrichting afwisselt. Verwante constructies zijn in L’Art du menuisier beschreven op p.
707, 721, 812 en 972.

zijn dit soort constructies aangetroffen (afb. 75). 301 Wij vinden bij verschillende
auteurs uit de eerste decennia van de negentiende eeuw vermeldingen van patenten
en constructiemethoden om de problemen die het gevolg zijn van het krimp- en
zwelgedrag van hout, binnen de perken te houden. 302
Conclusie
Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik gesteld dat het identificeren, ordenen en
benoemen van materialen in de achttiende-eeuwse ambachtelijke praktijk vrijwel
zonder enige wetenschappelijke methode werd gedaan. Daarom is de vraag gesteld
of er in L’Art du menuisier een duidelijke weerslag is te vinden van de voor de
Verlichting zo typerende ordening, beschrijving en verklaring van de
voortbrengselen der natuur. Roubo verdiepte zich inderdaad in wat de plantkunde
van zijn tijd zou kunnen bieden inzake het beschrijven en benoemen van
houtsoorten. Hoewel hij daarmee kennelijk poogde om een steekhoudend
ordeningssysteem te vinden, zag hij te weinig mogelijkheden om hout- en
boomsoorten aan elkaar te koppelen. In plaats daarvan bood hij, als second best, een
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Zie: Brachert, Thomas. ‘Ein Schreibschrank um 1775 von David Roentgen,’ en ‘Technische
innovationen der Roentgenwerkstatt.’ in: Brachert, Thomas. (ed.) Beiträge zur Konstruktion
und Restaurierung alter Möbel. München: Callwey, 1986. p. 89-114 en 115-129.
302
Nosban en Maigne vermeldden een procedé van Leroux om een ‘sandwich’van panelen vlak
te houden middels ertussen gelijmde blokjes waarvan de draadrichtingen elkaar afwisselden.
Nosban, Maigne. Nouveau manuel complet de l'ébéniste et du tabletier. p. 349. Karmarsch
stelde dat een stabieler product dan massief hout te verkrijgen was door meerdere lagen op
elkaar te plakken, bij voorkeur über Quer, hetgeen in feite multiplex oplevert. Naar hij
vermeldde, werd dit gedaan wordt om drukplaten te maken voor de katoendrukkerij; deze
Formen bestonden uit 2 lagen. Karmarsch. Grundriss der mechanischen Technologie. p. 30.
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voor de praktijk toepasbare methode om houtsoorten te identificeren aan de hand
van een referentiecollectie van courante tropische houtsoorten.
Als praktijkman wist Roubo dat hout te allen tijde blijft werken en dat de
menuisier daarmee in zijn werk terdege rekening te houden had. Om voor dit
probleem een oplossing te vinden, verwerkte Roubo geen onderzoeken uit zijn tijd
naar de opbouw en gedragingen van hout, noch onderzoeken naar
verduurzamingsmethoden die gericht waren op het elimineren of afremmen van
krimp en uitzetting. Vanuit zijn eigen ervaring kon hij een aantal gangbare
methoden aanreiken om daarop te anticiperen en hij wist er enige inventieve
nieuwe oplossingen aan toe te voegen.
Hoewel een deel van wat Roubo schreef over houtsoorten of over materialen
zoals schildpad en ivoor uit de literatuur gecompileerd was, bracht hij waar dat
mogelijk was, methoden en kennis uit de plantkunde en chemie tepas. De
gedragingen van materialen poogde hij te beschrijven in termen van fysische en
chemische processen; zo probeerde hij het verkleuren van hout te verklaren als een
gevolg van ‘évaporation des sels’ en schreef hij over aluin dat het werkzaam is als
beits voor het kleuren omdat het ‘retient toutes les particules par sa qualité
astringente.’ 303 Voor wat betreft het kleuren van hout deed hij zelf experimenten
met het doel om hun lichtechtheid te verhogen en hij legde zijn resultaten voor
aan Pierre-Joseph Macquer, chemicus in de Académie en kleurstoffendeskundige
in textiel. Hij bleef echter praktijkman en dat resulteerde enerzijds in een zeer
beknopte weergave zonder uitgebreide theoretische onderbouwing, anderzijds in
een rationele, op eigen waarneming vertrouwende methode.

7.4

Constructieleer en maakwerk

L’Art du menuisier wordt voornamelijk geraadpleegd om gegevens te vinden over
materialen en technieken in de meubelmakerij van de achttiende eeuw. Er vanuit
gaand dat de constructieleer en het fysieke werk aan de werkbank in veel opzichten
het hart van de kunst van de menuisier vormen, moeten wij nagaan hoe Roubo
hieraan vorm geeft. Weerspiegelen zijn beschrijvingen de atelierpraktijk zoals die
rond 1770 bestond of zijn zij gekleurd door de manier waarop hij als Descriptionauteur zijn opdracht invulde? Het ambacht omvatte een zeer groot aantal
verschillende technieken en vereiste uitgebreide kennis over materialen,
gereedschappen en producten. De beschrijving van dit alles is in L’Art du menuisier
op een logische wijze met elkaar vervlochten. In het onderstaande wordt een
analyse gemaakt van Roubo’s bespreking van de afzonderlijke technieken in het
fijntimmerwerk, van zijn weergaven van manueel werk in tekst en beeld, en van
zijn beschrijving van de opbouw van objecten. Tenslotte behandel ik zijn visie op
kwaliteitsverbetering.

303

AdM. p. 787, 794.
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Vervaardigingstechnieken van stap tot stap
In het Parijs van Roubo’s tijd heeft de techniek van het fijntimmerwerk, getuige de
meubelen van Riesener en de betimmeringen in Versailles, zijn hoogste, nog niet
door mechanisatie ondersteunde niveau bereikt. Men was in staat om iedere
denkbare vorm met grote nauwkeurigheid in hout uit te voeren en deze met een
keur aan versieringstechnieken te verfraaien. 304
Omdat er in de speldenfabriek slechts één product werd vervaardigd –
weliswaar in vijftien verschillende maten – was het daar alleszins doenlijk om elke
stap in het productieproces uitgebreid te beschrijven en af te beelden. 305 Zelfs bij
een veel complexer product zoals een orgel is een beschrijving van elke stap in het
proces doelmatig, omdat het ook daarbij om slechts een enkel product gaat. Roubo
stond daarentegen voor de moeilijkheid dat hij ten behoeve van de menuiserie in
haar geheel niet één maar tientallen producten, bewerkingen en de daarbij
gebruikte gereedschappen te behandelen had. Een casuïstische bespreking van de
opbouw van elk objecttype afzonderlijk zou veel te veel ruimte in beslag hebben
genomen, 306 al zou een dergelijke methode goed hebben aangesloten bij de praktijk
waarin de meeste menuisiers gespecialiseerd waren in een klein scala aan objecten, of
zelfs een enkel. 307 Maar zoals in het voorgaande al is aangegeven, loste Roubo het
probleem economisch op door alle menuiserie-producten, van voordeur tot
hemelbed, op te vatten als samenstel van raamwerken (stijl- en regelwerk) al dan
niet voorzien van lijstwerk en panelen. 308 Hoe dit raamwerk-met-paneel
vervaardigd werd, beschreef hij stapsgewijs in boek I over menuiserie en bâtiment
beginnende met het uitzagen van de onderdelen uit plaathout. Elke volgende
bewerking (respectievelijk schaven, afkorten, verbindingen afschrijven en maken,
304

Juist dit hoge technische peil zag Roubo als een reden om het voor het nageslacht te
beschrijven, al zag hij in vergelijking met de Louis XIV-periode, een teruggang in de toepassing
van marqueteriewerk. AdM. p. 765, 982.
305
Zie hierboven hoofdstuk 5.
306
Wij vinden dit wel bij Bouzique die voor menuiserie en bâtiment de opeenvolgende stappen
in het maken van een dertigtal verschillende werkstukken besprak, ten behoeve van leerlingen.
Bouzique, L., E. R. Nouveau manuel de menuiserie simplifiée: contenant les détails sur toutes
les parties de la menuiserie de bâtiment, la fabrication des outils, &c. Parijs: Roret, 1857. p.
47-77.
307
De menuiserie was opgedeeld in interieurtimmerwerk, koetsenbouw, meubelmakerij en
spaliermakerswerk. De meubelmakerij was onderverdeeld in menuiserie en meubles, dat wil
zeggen de fabricage van ongefineerd werk, en ébénisterie, de luxe-meubelmakerij; de
menuiserie en meubles was op haar beurt onderverdeeld in menuisierie à bâtis en à bâtis & à
panneaux. Veel van de ambachtslieden waren nog verder gespecialiseerd, sommigen in
halfproducten, zoals de rompenmakers en marqueteurs, anderen in een enkel product, zoals de
pendulistes die Roubo noemde. Moderne studies van de historische Parijse productie bevestigen
in grote lijnen dat ieder atelier een beperkt scala aan meubeltypen verkocht. Dit geldt niet voor
meubelmakers die tevens als handelaar actief waren en een deel van hun leveranties betrokken
bij vakbroeders.
308
Het is mogelijk dat hij dit ordeningsprincipe niet vooraf bedacht heeft, maar dat het
eenvoudigweg ontstaan is doordat hij in boek I met ramen en deuren begon.
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profielen schaven, panelen lijmen, het raamwerk samenvoegen) liet hij voorafgaan
door een beschrijving van de gereedschappen die daarvoor gebruikt werden en de
wijze waarop deze gemaakt en gehanteerd werden. 309 Zijn gedetailleerde verslag
over het maken van dit raamwerk-met-paneel volgt de werkvolgorde op de voet.
Het voert te ver om hier alle opeenvolgende stappen in extenso te volgen. 310 Dat
Roubo ieder stuk menuiserie opvatte als geprofileerd raamwerk met een paneel erin,
leidde tot meubelen die eruit zagen als stukjes miniatuur betimmering, zoals de
secrétaire op plaat 276 (afb. 76). Ook ingeval deze bergmeubelen gefineerd werden
en zodoende vroegen om een geheel gladde romp, behoorden zij naar Roubo’s
idee geconstrueerd te zijn in de vorm van raamwerk-met-paneel. In de praktijk
kwam dat echter niet of weinig voor. Macquer schreef ‘les Ébénistes n'assemblent
point.’ 311 Assembler wil zeggen onderdelen middels houtverbindingen vergaren,
zoals elke zichzelf respecterende menuisier dat zou behoren te doen. Veel
achttiende-eeuwse meubelen zijn echter niet met houtverbindingen maar op een
veel eenvoudiger wijze in elkaar gezet. Dat Roubo vermoedelijk wel wist dat aan
rompen weinig aandacht werd besteed, wordt gesuggereerd door zijn formulering,
in een ander verband, ‘la construction de leurs bâtis & autres ouvrages de peu de
conséquence.’ 312 Constructiemethoden die in de praktijk wel veel toegepast
werden, zoals het spijkeren en schenkelwerk, 313 komen in L’Art du menuisier niet
aan de orde. 314
Voor zover er in het fijntimmerwerk dat Roubo behandelde in de volgende
delen van L’Art du menuisier, nog andere bewerkingen toegepast werden, beschreef
hij die bij het betreffende werkstuk; dit kan bijvoorbeeld het verwerken van rotan
op stoelen betreffen of marqueterie op meubelen, of een bijzondere variant op een
van de basistechnieken. 315 De beschrijvingen van de verschillende technieken zijn

309

Uit veel technische literatuur uit de achttiende eeuw komt naar voren dat, in elk geval in
Parijs, vrijwel al het gereedschap kant-en-klaar verkocht werd door quincailleurs, net als in een
moderne ijzerhandel. Zelfs figuurzaagjes werden in pakketjes verkocht. Nollet, abbé JeanAntoine. L'Art des expériences. 2 vol. Amsterdam: Changuion, 1770. vol. 1. p. 17. Een
uitzondering waren profielschaven: alleen de beitels hiervoor werden verkocht, het houten blok
ervoor moest de fijntimmerman zelf maken.
310
Het gehele proces beslaat de pagina’s 32-90.
311
Macquer, Philippe. Dictionnaire portatif des arts et metiers. 2 vol. Amsterdam: Arkstee &
Merkus, Rey, 1767.
312
AdM. p. 808.
313
Schenkelwerk is het baksteensgewijs op elkaar lijmen, telkens onder een kleine hoek, van
kleine stukken hout zodat zij gewelfde panelen kunnen gaan vormen. In plastisch vormgegeven
rococo-meubelen was het een veel toegepaste techniek.
314
Een enkele keer vermeldde Roubo, met duidelijke afkeuring, het gebruik van spijkers. AdM.
p. 718.
315
Ook wanneer het product in kwestie een bijzondere tekentechniek vereiste, werd die alsdan
beschreven.
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zodoende verspreid over de vier boeken; 316 zij zijn ten dele terug te vinden middels
de ‘table alphabétique’ achterin L’Art du menuisier. 317

Afb. 76 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 276. Aanzicht en doorsnede van een
secrétaire

In de boeken I en II over menuiserie en bâtiment wees Roubo regelmatig op
specifieke moeilijkheden die zich voordeden bij bepaalde opdrachten; technieken
in de andere takken van het fijntimmerwerk had hij wel uitgeprobeerd zodat hij
goed in staat was om ze te kunnen beschrijven, maar hij was er niet dermate goed
in thuis dat hij er ook alle kneepjes van kende. In hoofdstuk 6 werd er al op
gewezen dat Roubo, door zich strikt te beperken tot het gildedomein van de
fijntimmerman, de lezer zeer weinig informatie gaf over snijwerk, schilderwerk,
verguldwerk, draaiwerk, metalen beslag, hang- en sluitwerk en
afwerkingstechnieken. Er blijft zodoende een betrekkelijk kaal geraamte over. 318
De lezer wordt geacht dit op te tuigen aan de hand van andere delen van de
Description. Uit Roubo’s beschrijvingen is het vervaardigen van meubelen en
betimmeringen in principe wel te reconstrueren maar niet als documentaire te
volgen zoals wij dat zagen in de werkplaats van de speldenmakers. Vanwege de
gekozen methode van beschrijven biedt L’Art du menuisier geen weergave van de
atelierpraktijk waarin veel menuisiers weliswaar in maar een of twee typen
gespecialiseerd waren, maar deze toch van begin tot eind zelf vervaardigden, zodat
zij veel verschillende technieken moesten beheersen. De veranderingen in het vak
316

Zie wat hierboven is gezegd over de technieken die nodig zijn voor het bouwen van een
marqueterie-commode, hoofdstuk 6 ‘Ordening van het materiaal.’
317
Zie ook: bijlage B ‘Index op L’Art du menuisier.’
318
Omdat menuisiers-ébénistes ruimere privileges genoten inzake draaiwerk en
metaalbewerking, gaf L’Art du menuisier-ébéniste een beschrijving van technieken die
overigens het domein van draaiers en fijnsmeden waren.
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in de loop van de negentiende eeuw brachten met zich mee dat veel werklieden
jarenlang nog maar één type meubel maakten319 of zelfs nog maar één bewerking
verrichten. 320 De realiteit was dat de werkman kon volstaan met ‘une connaissance
suffisant à lui assurer des moyens d’existence.’ 321
Het beschrijven van manuele technieken

conduire l’ouvrier par la main

322

Het beschrijven van ambachtelijk werk wordt algemeen beschouwd als een lastige
opgave. Het in tekst weergeven van lichamelijke bewegingen en van het hanteren
van gereedschap kan, om het zodanig te doen dat de lezer het kan navolgen, bijna
niet zonder goed gekozen en soms lange formuleringen. Deze vragen van de lezer
grote oplettendheid, voorstellingsvermogen en geheugencapaciteit. Het blijkt dan
ook dat deze beschrijvingen in veel gevallen alleen te volgen te zijn voor
vakmensen die eigenlijk al weten waar het over gaat. Een tweede, vaak naar voren
gebrachte moeilijkheid van het beschrijven bestaat in het feit dat, vanwege het
‘non-verbale’ karakter van ambacht een uitleg in woorden tekort schiet en de
leerling het vooral door nadoen leert van zijn meester. 323 Roubo heeft laten zien
dat dit maar ten dele waar is.
Roubo beschreef het maakwerk op basis van zijn lange persoonlijke ervaring
aan de werkbank. In een boek is er geen direct contact met objecten, noch met
‘leerlingen.’ 324 Dit vroeg de nodige uitdrukking in taal, een extériorisation de la mémoire
technique, in een andere vorm dan de gangbare ateliertaal of -jargon. Het is moeilijk
319

Weissbach, Lee Shai. ‘Artisanal responses to artistic decline: the cabinetmakers of Paris in
the era of industrialization.’ Journal of Social History. vol. 16. no. 2. (winter 1982) p. 68.
320
Benje, Peter. Maschinelle Holzbearbeitung. Ihre Einführung und die Auswirkungen auf
Betriebsformen, Produkte und Fertigung im Tischlereigewerbe während des 19. Jahrhunderts
in Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. p. 105
321
Storck schreef aan het einde van de negentiende eeuw dat veel arbeiders gespecialiseerd
waren in een enkel onderdeel van meubelfabricage en niet meer over voldoende kennis
beschikten om een heel meubel te maken. In vergelijking met wat een meubelmaker zou
behoren te weten van zijn vak, is dit volgens Storck une situation déplorable. Storck, Justin.
Dictionnaire pratique de menuiserie – ébénisterie – charpente. s.d. [1900] Herdr. Vial, 2006.
Lemma MAÎTRISE.
322
Een van de doelen van de Descriptions, in de woorden van Roland de la Platière. Geciteerd
naar: Wilson, Arthur M. ‘A Festschrift for Otis Fellows.’ [recensie] Diderot Studies. vol. 19.
(1978) p. 197-209 .
323
Zie: Percy, Christine, Teal Triggs. ‘The crafts and non-verbal learning.’ Oral History.
Themanummer ‘The crafts.’ (1990) p. 37-39.
324
Maurice schrijft dat de technische literatuur van de achttiende eeuw geheel los staat van de
orale ateliertraditie: ‘Die schriftliche Fixierung der Erfahrung blieb dabei unabhängig von dem
praktische Be-greifen das in der Werkstatt vom Älterem dem Jüngeren weitergegeben wurde.’
Volgens Maurice is alle technische literatuur uit deze periode geschreven voor de hogere
standen, hetzij als instructieboek, hetzij om het ambacht te beschrijven voor wie het aardig vond
om erover te lezen. Maurice, Klaus. Sovereigns as turners. Materials on a machine art by
princes. Zürich: Ineichen, 1985. p. 103.
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om een beeld te vormen van de communicatie (taal, gebaar, tekening) in het atelier,
en van (de mate van ontwikkeling van) het gebruikte jargon. Roubo vermeldde

Afb. 77, 78 Roubo. L’Art du menuisier. Details van pl. 12 en 14. Weergave van lichaamshouding
en het hanteren van gereedschappen, beschreven op p. 59 en 68.

enige tientallen termes d’ouvrier die in het gewone Frans niet voorkwamen of daar
een andere betekenis hadden. 325 Zij konden, zoals Félibien al had opgemerkt,
afkomstig zijn uit verschillende streken en landen en waren soms bovendien
verbasterd. 326 De Dictionnaire de l’Académie Française constateerde in 1835 dat het
taalgebruik onder beoefenaren van de schone kunsten inmiddels alleszins
beschaafd was, maar dat zulks nog allerminst het geval was onder beoefenaren van
het ambacht. 327 In Le parler des métiers noemt Perret als hoofdkenmerken van
(hedendaagse) vaktaal spontanéité d’invention, économie d’expression, het gebruik
leenwoorden uit andere ambachten, woordtransformatie en speelsheid. Een en
ander maakt vakjargon ontoegankelijk: ‘chaque métier a le sien qui lui est propre.
Si elle n’a pas le code, toute personne non avertie ne peut comprendre ce qui se dit
chez le voisin pratiquant un autre métier que le sien.’ 328 Ongetwijfeld was dit in de
achttiende eeuw niet anders. Omdat dit niet beantwoordde aan wat de Académie
vereiste, hanteerde Roubo bewust een algemeen beschaafd Frans en verhelderende
illustraties, zoals dat in technische verhandelingen gebruikelijk was. De
gildestatuten van 1580 en van 1744 vormden de enige schriftelijke, binnen het

325

Het opnemen van termes d’ouvrier was een vast onderdeel van de Descriptions. Voor elk
van deze termen werd een equivalent in beschaafd Frans gegeven. Félibien had deze termen
bijeen gebracht met als doel dat een bouwmeester adequaat kon communiceren met werklieden.
Félibien, André. Principes d’architecture. Parijs: Coignard, 1676. ‘Préface.’ Zie hierover verder
hoofdstuk 4. De Académie Française gaf bij latere edities van haar Dictionnaire een supplement
uit met vaktermen uit beroepen uit alle geledingen van de maatschappij.
326
Félibien vermeldde hier nog bij dat de spreker bovendien de juiste manier van uitspreken
moest kennen. Principes de l’architecture. ‘Préface.’ s.p.
327
In het voorwoord van Louis Barré bij het ‘Complément’ p. ix, bij de Dictionnaire de
l’Académie Française. Parijs: Didot, 1835.
328
Perret, Pierre. Le parler des métiers. Dictionnaire thématique alphabétique. Parijs: Laffont,
2002. ‘Avant propos.’
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métier ontstane bron voor Roubo. 329 Deze vermeldden zeer veel vaktermen voor
bewerkingen, verbindingen, constructies en gereedschap die wij in L’Art du
menuisier tegenkomen.

Afb. 79, 80 Roubo. L’Art du menuisier. Details van pl. 300. ‘Maniere de Graver les Ornements de
Marqueterie.’

De basisbewerkingen in het fijntimmerwerk (zagen, schaven, steken etc.) vinden
wij gedetailleerd beschreven in boek 1 en enige bijzondere bewerkingen zijn te
vinden in andere boeken van L’Art du menuisier. 330 Ook Roubo’s L’Art du layetier
bevat nauwkeurige beschrijvingen van hoe gereedschap en materiaal gehanteerd
werden. 331 Hoewel Roubo bij herhaling schreef dat maakwerk niet uit boeken te
leren valt, 332 gaf hij beeldende beschrijvingen van de wijze waarop de
fijntimmerman het gereedschap hanteerde en van diens lichaamshouding bij de
verschillende bewerkingen. Zoals in veel Description-delen gebruikelijk, worden het
hanteren van gereedschap en de lichaamshouding met afbeeldingen
verduidelijkt. 333 Uit een veelheid aan soms schijnbaar onbeduidende maar
329

Statuts, privileges, ordonnances, et reglemens de la communauté des maîtres menuisiers &
ebenistes de la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Parijs: Chardon, 1751.
330
Het zagen (schulpen) wordt behandeld AdM. p. 59; vlak, haaks en vandikte schaven p. 6667; hanteren van verschillende typen schaaf p. 68 en 75; pen-en-gat verbindingen maken p. 7678; inlegbiezen op dikte maken p. 834; figuurzagen p. 845; werken met een haalmes p. 1113
etc.
331
Roubo, André-Jacob. L'Art du layetier. Parijs: Moutard, 1782. p. 10 en elders. Gezien het
feit dat deze beschrijvingen gaan over het maken van pakkisten, lijken zij niet bedoeld te
kunnen zijn voor de gentleman-ambachtsman.
332
AdM. p. 970, 1258. De meeste techniekschrijvers, waaronder Diderot, zagen in dat ‘c’est la
main-d’oeuvre qui fait l’artiste et ce n'est point dans les livres qu’on peut apprendre à
manoeuvrer.’ Geciteerd naar Gille, Bertrand. ‘l’Encyclopédie, dictionnaire technique.’ Revue
d’Histoire des Sciences et de leurs Application. Tome 5. no. 1. (1952) p. 32.
333
Perret besteedde in zijn werk over coutelerie nog minutieuzer aandacht dan Roubo aan
beschrijvingen en afbeeldingen van manuele bewerking; zie bijvoorbeeld pl. 78 en hoofdstuk
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essentiële aandachtspunten wordt duidelijk dat hier een ervaren fijntimmerman
spreekt die bij iedere bewerking weet waar op gelet moet worden en hoe het
gereedschap precies ingesteld moet worden. Hoe vaardig Roubo met taal kon zijn
wordt duidelijk uit zijn beschrijving van het graveren met de burijn (afb. 79, 80): 334
‘Ce burin se tient de la main droite, laquelle doit être posée sur l’ouvrage dans
toute la longueur de l’avant-bras, le manche appuyé dans le creux de la main, &
retenu par la pouce & le doigt majeur; le doigt index doit être tendu dessus pour
le conduire & le faire prendre dans le bois, comme je l’ai representé fig. 1 & 3,
cote A.
Le burin se tient ainsi quand on veut faire des traits droits, soit
perpendiculaires ou horisontaux, ce qui est égal; mais lorsqu’on veut faire des
contours d’un très-petit cintre, on fait glisser l’index de dessus le dos du burin,
qui alors n’est retenu que par le pouce dans le creux de la main, pour avoir la
liberté de tourner le burin comme on le juge à propos: dans ce cas le bras de
l’Ouvrier ne pose pas sur l’ouvrage; mais on le leve un peu à l’endroit du coude,
comme on peut le voir à la fig. 15, qui représente un Ouvrier occupé à graver
des fleurs dans un panneau d’Ebénisterie.
De quelque manière qu’on se serve du burin, il faut être assis devant son
ouvrage (du moins pour l’ordinaire,) & avoir la main gauche & son avant-bras
appuyé sur l’ouvrage parallément au devant de ce dernier, à peu-près dans la
posture d’une personne qui écrit, comme on le peut voir fig. 3, cote B.’ 335
Als lezer voel je hoe de burijn in je hand ligt en til je je arm op wanneer je een
korte bocht wilt snijden. Voorbeelden van een vergelijkbare ‘schriftelijke cursus
fijnhoutbewerken’ zijn, afgezien van de Description, schaars in contemporaine
vakliteratuur. Zij zijn te vinden in abbé Nollets L’Art des expériences die
houtbewerkingstechnieken beeldend beschreef in dit voor de gentlemanambachtsman bedoelde boek. 336 Het feit dat L’Art du menuisier veel van deze
basistechnieken uitgebreid beschreef, roept (weer) de vraag op voor welk
leespubliek dit bedoeld was. Aangezien het niet als leerboek voor apprentis bedoeld
was, lijken deze beschrijvingen vooral het savoir van de geïnteresseerde leek en het
savoir faire van de gentleman-ambachtsman te dienen. In de negentiende-eeuwse
35, ‘Manière de faire des Lancettes.’ Perret gaf eenvoudige maar beeldende beschrijvingen van
het omgaan met gereedschap; bij het tappen van schroefdraad, bijvoorbeeld, ‘on commence
comme par petites secousses.’ Perret, Jean-Jacques. L’Art du coutelier. Seconde partie. L’Art du
coutelier expert en instruments de chirurgie. Parijs, 1772. p. 247. Dom Bedos schreef over
dergelijke aanwijzingen in Perret’s werk dat ‘ces détails, tous puérils qu’ils paraissent, sont plus
important qu’on ne pense.’ Geciteerd naar: De Dinechin, Bruno. Duhamel du Monceau. CME,
1999. p. 339.
334
Deze is niet ontleend aan Abraham Bosse’s instructies voor het graveren met de burijn.
335
AdM. p. 885 en pl. 300.
336
Zie hierboven hoofdstuk 4. Naast houtbewerking komen in Nollets boek metaal- en
glasbewerking aan de orde. Moxon gaf ook enige nauwkeurige beschrijvingen van het hanteren
van gereedschap. Moxon, Joseph. Mechanic exercises or The doctrine of handy-works applied
to the arts of smithing, joinery, carpentry, turning, bricklaying &c. 3de editie. Londen:
Midwinter & Leigh, 1703. p. 76, 84.

194

bewerkingen van L’Art du menuisier werden deze passages weggelaten. In moderne
boeken bedoeld voor amateur houtbewerkers keren zij natuurlijk weer terug. 337
Constructieleer
Terwijl per object(-groep) betrekkelijk weinig over het fysieke maakwerk werd
verteld, ging Roubo uitgebreid in op hun ruimtelijke opbouw. Tegenwoordig heet
dit constructieleer. Wanneer het ontwerp voor een interieur of meubel was
vastgesteld, was het aan de fijntimmerman om het in hout te realiseren, met
inachtneming van de gestelde functie-eisen, de beperkingen die volgen uit
materiaaleigenschappen, de beschikbare handelsmaten, het beschikbare
gereedschap en (meestal) de kostprijs. 338 Zoals uit bewaarde meubelen en, in
mindere mate, betimmeringen blijkt, zijn er telkens veel manieren denkbaar om
een gevraagde vorm samen te stellen. Men bedenke dat het evengoed mogelijk is
om een bergkist uit één groot blok hout te maken als uit een geraamte van stijlen
en regels met panelen daartussenin, of uit brede delen die met zwaluwstaarten
vergaard zijn. Hoewel de opbouw van betimmeringen en meubelen vaste patronen
laat zien, blijkt dat de ene meubelmaker constructieve kwesties geheel anders
oploste dan de andere. Met name in de plastische vormen van rococo
bergmeubeulen lijken ébénistes op zoek te zijn geweest naar constructief
bevredigende oplossingen. 339 De keuzes ten aanzien van geleding en ordening van
alle onderdelen zijn geheel ter discretie van de menuisier, die daarbij rekening hield
met alle hierboven genoemde factoren. De gildebepalingen der menuisiers eisten in
elk geval dat onderdelen middels houtverbindingen vergaard werden en niet aan
elkaar gespijkerd.
Een voorbeeld uit L’Art du menuisier, te weten het maken van een chaise en
cabriolet, laat zien hoe uit deze deels met elkaar strijdige eisen en beperkingen
telkens keuzes worden gedestilleerd aangaande het aantal onderdelen, hun
afmetingen en hun onderlinge oriëntatie in het uit te voeren object. Nadat hij de
eigenschappen en tekortkomingen van de houtsoorten die de stoelenmaker
gebruikte, had behandeld, gaf Roubo een ‘Description de toutes sortes de chaises;
337

Zie bijvoorbeeld: Longeval, Robert. Les gestes du menuisier. Neuilly-sur-Seine: Dargaud,
1979.
338
Prijzen voor betimmeringen werden berekend aan de hand van prijsgidsen zoals François
Potains Détails des ouvrages de menuiserie pour les bâtimens où l'on trouve les différens prix
de chaque espece d'ouvrage. Parijs: Jombert, 1749. Voor uitzonderlijk werk werden aparte
prijsafspraken gemaakt tussen menuisier en opdrachtgever. Voor meubelen bestond iets
dergelijks niet zodat prijsvorming tot stand kwam op basis van vraag en aanbod.
339
Maubert vermeldt dat ‘au cours d’une même période, les techniques variaient d’un atelier à
un autre. […] on découvre lors des restaurations des ‘surprises’ dans les montages.’ Maubert,
René. Anatomie du meuble. Dourdan: Vial, 2003. p. 7. Twee door Folkers beschreven, uiterlijk
identieke commodes blijken onderling zelfs belangrijke constructieve verschillen te vertonen.
Baarsen, Reinier J., Jan-Paul Folkers. ‘De restauratie van een ensemble Nederlandse
marqueteriemeubelen uit de late achttiende eeuw.’ Bulletin van het Rijksmuseum. 40. (1992) p.
140-157.
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de leurs décorations, formes, proportions & construction.’ 340 De exacte vorm van
de chaise en cabriolet wordt, afgezien van mode of stijl, bepaald door overwegingen

Afb. 81, 82
René Maubert. Anatomie du meuble. Twee verschillende oplossingen voor de opbouw
van de zijden van commodes met een gebogen contour.

van gebruiksgemak. De maten volgen niet alleen uit de maat van de mens, maar
rond 1770 ook uit zijn haardracht; de rugleuning heeft vanaf de zitting een hoogte
van 18 tot 19 duim zodat de schouders steun hebben en het
hoofd geheel vrij blijft, ‘de crainte de déranger la coëffure soit des femmes ou des
hommes (qui ne sont pas moins curieux de sa conservation), ou de gâter avec la
poudre ou la pomade le haut de la garniture de ces mêmes sièges.’ Ook ten aanzien
van de vorm van de zitting moet de stoelenmaker rekening houden met het
comfort, net als voor de ‘valling’ van de rugleuning: een rugleuning staat niet
loodrecht maar wijkt ongeveer 3 duim naar achteren. De achterstijl maakt een knik
vanwege deze rugvalling en ook omdat de achterpoten voor de stabiliteit wat naar
achteren uitstaan. Om te voorkomen dat de achterpoot breekt ter hoogte van de
zitting, mag hij niet te schuin van draad zijn; dat kan worden voorkomen, hetzij
door de knik in de achterstijl minder geprononceerd te maken (wat ten koste gaat
van de stabiliteit of het zitcomfort), hetzij door de stijl dikker te maken, wat dan
weer de vormgeving bederft.
Bij de verbinding tussen poten en zittingregels van rococo stoelen doen zich
twee moeilijkheden voor. Ten eerste is het onderste punt van de gebogen regel
(afb. 83 ter hoogte van o in pl. 227, fig. 1) kort van draad waardoor hij snel
afbreekt; ten tweede is het lastig om het profiel zodanig met de guds te steken dat
het in een vloeiende lijn doorloopt omdat de draadrichting van het hout 90◦
omslaat bij de overgang van stijl naar zittingregel. Het is alsof je vanaf links met de
linkerhand een cirkelsegment tekent en daarna vanaf rechts met de rechterhand het
vervolg op diezelfde cirkel. Roubo had daar een elegante oplossing voor bedacht
340

AdM. p. 614-624.
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die beide problemen, met un peu d’attention, aanzienlijk verminderde: ter hoogte van
o in pl. 227, fig. 1 wordt het profiel langs de binnenzijde van poot doorsneden
langs een geknikte schuine lijn, in plaats van een verticale (afb. 84) zoals algemeen
gebruikelijk was..

Afb. 83 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 227. De verbinding tussen de zittingregel en de
voorpoot verloopt volgens een schuine en geknikte lijn, vanaf C naar beneden.
Afb. 84 Rechts de courante methode waarbij de verbinding volgens een haakse rechte lijn vanaf
C naar beneden verloopt.

Uit deze punten in Roubo’s behandeling van stoelconstructie wordt duidelijk
dat de fijntimmerman het ontwerp moet zien te verenigen met
materiaaleigenschappen, soliditeit, gebruiksgemak, een acceptabele kostprijs, de
ambachtelijke traditie, werkvolgorde, kwaliteit, en beschikbaar gereedschap (of
investering in nieuw/ander). Elke aanpassing in een van deze factoren brengt
consequenties mee voor de andere. Bij betimmeringen had de menuisier
bijvoorbeeld te maken met de moeilijkheid om in een enfilade van vertrekken alle
dubbele deuren perfect op een centrale as te positioneren, of zij nu naar binnen of
naar buiten openen. 341 Al deze kwesties maken constructieleer tot een complex
onderwerp waar meer intuïtie aan te pas komt dan theorie of systeem. Diezelfde
weerbarstigheid van constructieleer maakte dat Roubo er zoveel ruimte aan moest
geven; elk objecttype vertoont zijn eigen combinatie van moeilijkheden en diende
341

AdM. p. 128, pl. 44. Blondel adviseerde jonge architecten om dergelijke ruimtelijke
problemen nauwkeurig uit te tekenen. Zij dienden te gaan kijken naar bestaand werk en dit
opmeten. Ook raadde hij hun aan om in het atelier van een aannemer te gaan kijken hoe het
gemaakt werd. Blondel, Jacques-François, Pierre Patte. Cours d’architecture. Leçons donnés en
1750 et les années suivantes, par J.F. Blondel, architecte, dans son École des Arts. Parijs:
Desaint, 1773. vol. V. p. 58, 59.
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daarom afzonderlijk behandeld te worden. Constructieleer doet een sterk beroep
op ervaring en vindingrijkheid om tot de meest geschikte oplossing te komen. Het
is de kern van het vak van fijntimmerman.
Met de wetten der mechanica werd bij het bepalen van breedte- en diktematen
van het hout geen rekening gehouden. In L’Art du menuisier vinden wij uit de
praktijk afkomstige vuistregels voor de maten van inrijpoorten (porte-cochère) van
Parijse hôtels: Een poort van 12 voet hoog moet 4 duim dik zijn, een van 15 voet
hoog is 5 duim dik, en een van 18 voet hoog is 6 duim dik. 342 Ook in het groot
timmerwerk (charpenterie) bestonden regels die vanuit de praktijk waren ontstaan. 343
Onderzoek naar de sterkte van hout werd al lange tijd verricht ten behoeve van
scheeps- en huizenbouw. 344 De bekwaamheid in het maken van
sterkteberekeningen stond halverwege de achttiende eeuw al niet meer in de
kinderschoenen maar werd in de bouwkunde niet toegepast, omdat het werk er
dan te mager uit ging zien. 345 Bij werk van een zekere kwaliteit werden dragende
delen gewoonlijk overgeproportioneerd omdat, zoals Frézier schreef, ‘nous
voulons non seulement une solidité réelle, mais encore aparente.’ 346 In de
meubelmakerij speelden sterkteberekeningen in het geheel geen rol. 347 Wel achtte
342

AdM. p. 122; deze maten komen ongeveer overeen met de tabel met handelsmaten op p. 29.
Briseux vermeldde een in de praktijk toegepaste methode om balkdiktes te berekenen: als de
balk x voet lang is, dan moet zijn hoogte 4 maal de wortel uit x duim zijn; de breedte van de
balk moet 4 maal wortel uit ½x zijn. Dus een balk van 36 voet lang meet 24 x 18= 432; deze
432 mag ook worden verdeeld als 12 x 36 duim, of andere getallen, afhankelijk van de
beschikbare of gewenste houtmaat. Briseux, Charles Étienne. Architecture moderne ou l’art de
bien batir pour toutes sortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les
palais. Parijs: Jombert, 1728. p. 31. Evelyn vermeldde de legal proportions waaraan grote
houtmaten zoals gebruikt in de bouw, dienden te voldoen. Evelyn, John. Sylva, or a discourse of
forest trees. Herdr. 4de editie (1706). Londen: Doubleday, 1908. vol. 3. p. 96.
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Onder andere De Buffon, Parent en Forest de Bélidor hadden experimenten uitgevoerd om
sterkteberekeningen te kunnen maken. Coulon gaf een beknopt overzicht van hun resultaten.
Coulon, A.G. Nouveau Vignole des menuisiers, ouvrage théorique et pratique, utile aux
ouvriers, maitres et entrepreneurs &c. Carilian-Goeury, 1835. Herdr. Parijs: Moreau, 1979. p.
17 sq. Evelyn vermeldde een interessante reeks sterktebeproevingen die uitgevoerd werden bij
de Royal Society. Evelyn. Sylva. p. 92 sq.
345
Szambien, Werner. Symétrie goût caractère. Théorie et terminologie de l'architecture à l'âge
classique 1550-1800. Parijs: Picard 1986. p. 139, 141. Van overheidswege bestond wel toezicht
op de soliditeit en veiligheid van gebouwen. Gallet, Michel. Les architectes parisiens du XVIIIe
siècle. Dictionnaire biographique et critique. Parijs: Mengès, 1995. p. 15.
346
In: Dissertation sur les ordres d'architecture. Parijs, 1769. p. 16. geciteerd naar Evans,
Robin. The projective cast. Architecture and its three geometries. Cambridge (MA): MIT Press,
1995. p. 210.
347
De kennis der mechanica werd in de loop van de negentiende eeuw wel van belang geacht
vanwege de toenemende aantallen machines in de werkplaats, en bij het construeren van de
vele, in die tijd populaire Verwandlungsmöbel, zoals opklapbedden. Zie: Mellet, François-Noël.
L'Art du menuisier et de l'ébéniste. Fortic, 1825. p. xii. Karmarsch waarschuwde ervoor dat er
dermate veel variatie zat in de gemeten trek- en buigsterkten, dat het in de praktijk verstandig
was om een slag om de arm te houden. Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen
Technologie. 2 dln. 1837-1841, Hannover: Helwingsche Hof-Buchhandlung. p. 12 en 14.
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Roubo het toepasselijk om inzake de ophanging van koetsen op hun chassis een
paragraaf over mechanica in te voegen. 348 Dit past in zijn beeld van de Nieuwe
Fijntimmerman die actief wetenschappelijke kennis weet toe te passen. Het
resultaat wordt zodoende voorspelbaar in plaats van een kwestie van trial and error.
Hoewel uit zijn ruime aandacht voor meetkunde, cq. stereometrie spreekt dat
Roubo graag structuur wilde geven aan vaktheorie, waagde hij zich niet aan
systematisering of theorievorming inzake constructieleer. Hij besprak en
beargumenteerde elke casus apart. Ook in de negentiende-eeuwse werken van
Albrest, Mellet en Lamour over meubelmaken is het nooit geprobeerd. 349 Gezien
de vele factoren die meespelen, zou het vermoedelijk resulteren in een onwerkbaar
gedetailleerd systeem. Wat tegenwoordig in vakboeken als constructieleer wordt
gepresenteerd is gewoonlijk een overzicht van de houtverbindingen die in
fijntimmerwerk toegepast kunnen worden. Frid geeft aan dat de relatie aan tussen
ontwerp en constructieleer intuïtief van aard is maar waagt zich evenmin aan een
werkelijke theorie der constructie: ‘Wenn Sie technisches Können und Wissen um
das Material miteinander verbinden, dann sind Sie auch in der Lage, interessante
Möbel zu entwerfen. Das liegt daran, dass Sie mit diesem Hintergrund automatisch
ihren Entwurf auf die Konstruktion abstimmen und nicht umgekehrt versuchen,
um den Entwurf herum zu konstruieren. Sie werden dann Technik und Form
miteinander verbinden.’ 350 Ontwerpen moet vooraf gaan aan het oplossen van de
constructieve moeilijkheden, maar ontkomt niet aan de beperkingen die
constructie eisen opleggen.
Kwaliteit van het werk en methodes ter verbetering
Hoe goed of slecht de producten van de fijntimmerlieden onder het late ancien
régime waren, is nagenoeg onmogelijk om te bepalen. Wat bewaard is gebleven, is
het resultaat van selectie maar er bestaat geen enkele twijfel aan dat veel meubelen
gebrekkig geconstrueerd waren. 351 Het verhogen van de kwaliteit van vervaardiging
was een expliciet doel van de publicatie van de Description-serie die, zoals hierboven
werd opgemerkt, ook wel werd aangeduid met de titel Description et perfection des arts
et métiers. In luxe-industrieën zoals zijdeweverij en binnenhuisdecoratie ging het
vooral om verhoging van de productkwaliteit en niet zozeer om verhoging van
arbeidsproductiviteit. Andere redenen voor het nastreven van kwaliteitsverbetering
348

AdM. p. 593, pl. 221.
Lamour. Nouveau manuel de l’ébéniste. Parijs: Au dépot des nouveaux manuels, 1838.
350
Tage Frid (1915-2004) was meubelmaker, docent en publicist, en actief in de Amerikaanse
‘studio furniture movement.’ Frid, Tage. Holzverbindungen. Ravensburg: Maier, 1987. p. 9.
351
Verlet spreekt van ‘la médiocrité du revers de certains meubles.’ Verlet, Pierre. Les meubles
français du XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982. p. 123. Over een Franse commode in de stijl
van Cressent zegt Baarsen: ‘The cabinet making is of poor quality. The carcase has been
roughly assembled from pine planks, and the drawers are of oak, rather than the walnut favored
by Cressent.’ Baarsen, Reinier. Paris 1650-1900. Decorative arts in the Rijksmuseum. Londen:
Yale, 2013. p. 112.
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lagen in het aldus versterken van Frankrijks concurrentiepositie en het verhogen
van het comfort. Naast strikt materiële oogmerken werd gedacht dat het stellen
van maatstaven voor kwaliteit zou bijdragen aan verheffing van het werkvolk.
Deze gedachte vinden wij, zonder retoriek, ook verwoord bij Roubo: een
ontwikkeld arbeidsethos versterkt de moraliteit, la perfection des moeurs, van de
werkman. 352 Zonder hier verder in te gaan op de vraag waarom men perfection
nastreefde, kunnen wij vastellen dat het een expliciet doel van de Descriptions was
dat Roubo met voortvarendheid oppakte. Hij trok meermalen van leer tegen werk
dat er aan de buitenkant mooi uitzag, maar op een inferieure manier tot stand was
gekomen. 353 Met een variatie op Fréziers citaat zou hij gezegd kunnen hebben
‘nous voulons non seulement une beauté aparente, mais encore réelle,’ want een
fraaie buitenkant doet een fraaie wijze van vervaardigen veronderstellen.
De kwaliteit van maakwerk schuilt behalve in de keuze van het materiaal, in
twee dingen: enerzijds een weldoordachte opbouw en anderzijds een afwerking die
getuigt van gevoel voor lijn, van vaardigheid geleid door een geoefend oog: zo
herken je aan een mooi gevormde achterstijl van een stoel de habileté du bon
menuisier en sièges. 354 Voor zowel ambachtslieden zelf als voor de kenners onder het
publiek, is deze ‘hand’ een kenmerk van vakwerk. 355 Uit berichten van tijdgenoten
blijkt dat men oog en waardering bezat voor fraai uitgevoerde handwerk. 356
352

AdM. p. 1039-1040. Vergelijk Diderot’s opmerking dat de mens aan arbeid ‘sa santé, sa
subsistance, sa sérénité, son bon sens & sa vertu peut-être’ dankt. Lemma TRAVAIL.
Encyclopédie. t. 16. p. 657. Besse bespreekt Rousseau’s ideeën over lichamelijke arbeid en hun
invloed op de geest in: Besse, Guy. Jean-Jacques Rousseau. L’apprentissage de l’humanité.
Parijs: Éditions Sociales, 1988. Rousseau en Émile, immers apprenti menuisier, werden door
Roubo niet genoemd.
353
Over stoelen: AdM. p. 601, 645; over bergmeubelen: p. 748; over marqueterie: p. 867 en
elders.
354
Nosban, Maigne, Nouveau manuel complet de l'ébéniste et du tabletier. Parijs: Roret, s.d.
[1869] Herdruk Parijs: Inter-Livres, 1984. p. 235. Sheraton schreef over ditzelfde: ‘It is very
remarkable, the difference of some chairs of precisely the same pattern, when executed by
diferent chair makers, arising chiefly in the want of taste concerning the beauty of an outline, of
which we judge by the eye, more than the rigid rules of geometry.’ Sheraton, Thomas. The
cabinet dictionary, containing an explanation of all the terms used in cabinet, chair &
upholstery branches. 2 vol. Londen: Smith, 1803. Herdr. New York: Praeger, 1970. Met inl.
van P. Cole en C.F. Montgomery. p. 144. Plumier schreef dat het veel oefening vergt eer de
houtdraaier met quelque goût profielen en ornamenten weet te vormen. Plumier, père Charles.
L’Art de tourner. Lyon, 1701. Nouvelle éditon. Parijs: Jombert, 1749. p. xviii en 138.
355
‘Façon se rapporte aussi quelquefois à la maniere de travailler d'un artiste, ainsi que dans cet
exemple: ces moulures, ces contours sont à la façon de Germain.’ Diderot in het lemma FAÇON.
Encyclopédie. vol. 6. p. 359. De Encyclopédie méthodique achtte een min of meer zichtbare
‘hand’ strijdig met streven naar ‘la parfaite réprésentation de la nature,’ een opvatting meer in
de geest van het neo-classicisme. Geciteerd naar Lafont, Anne (ed.). 1740, un abrégé du monde.
Savoirs et collections autour de Dezallier d’Argenville. Lyon: Fage, 2012. p. 157.
356
‘les ornemens [...] que nous n'avons pu rendre, sont les beautés de l'exécution [...] qui
doivent exciter la curiosité des amateurs & des artistes éclairés.’ Encyclopédie. Recueil de
planches. Bij pl. XXXVI en XXXVII van ‘Architecture, décoration intérieure.’ vol. 18. p. 5:13.
Boulle-werk oogstte bewondering als ‘ouvrages de marqueterie extraordinairement travaillés’
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Honour gaat hierin zelfs zover dat hij schrijft ‘there can be no doubt whatever that
at this period, when the individual craftsman's delicacy of handling counted for so
much, the final effect of a piece of furniture was due mainly to the ébéniste rather
than the designer.’ 357 Roubo reflecteerde hier echter in het geheel niet op, hetgeen
eigenlijk verbazend is. 358 Als kundig tekenaar en ervaren praktijkman, moet hij een
goed oog hebben gehad voor de kleine nuance in vormgeving, de geslaagde
contour, de bolling die een profiellijst niet futloos maar krachtig maakt. 359 Hij
richtte zijn aandacht echter vooral op de weldoordachte opbouw en op wat daarin,
met een Engelse term, technically sweet was. Zo maakte Roubo zijn lezers attent op
de biechtstoel in de St.-Sulpice welke ‘mérite l'attention des Connoisseurs’
vanwege de zo inventief gemaakte jalouzien, tres artistement faites (afb. 40). In L’Art
du menuisier staat kwaliteit voor het maken van solide vakwerk in foutvrij hout, met
‘mooie’ houtverbindingen, zonder moeilijkheden uit de weg te gaan of te
bezuinigen op de hoeveelheid werk. Eenzelfde gerichtheid op pure techniek is te
vinden bij andere vaklieden die delen van de Description produceerden, zoals de
coutelier Perret.
Roubo’s opdracht was om niet de gangbare middelmatige manier van werken te
beschrijven maar best practice. Hij legde de lat hoog, maar wat hij ten opzichte
daarvan aan verbeterde methoden wist te bieden, was weinig meer dan klein bier.
In L’Art du menuisier zijn ruim honderd suggesties te vinden om bestaande
werkmethoden te verbeteren, telkens ingeleid door je crois qu’il seroit plus à propos
de….of j’ai imaginé de… 360 Het zijn veelal verbeteringen in constructies die het
eindresultaat meer solide maken of eenvoudigweg vakkundiger geconstrueerd;
andere verbeteringen betreffen aanpassingen van het gereedschap waardoor het
minder snel slijt of nauwkeuriger werkt. Ook op ontwerpgebied stelde hij
aanpassingen voor die het werk mooier of evenwichtiger moesten maken. De
hoeveelheid extra werk die zijn verbeterde methoden met zich mee brachten,
bagatelliseerde hij stelselmatig; het is in de meeste gevallen zeer de vraag of de
bereikte perfection hiertegen zou hebben opgewogen. 361
waren. Naar Brice, 1684, geciteerd door: Havard, Henry. Dictionnaire de l’ameublement et de
la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. 4 vol. Tweede editie. Parijs, s.d. [1890].
p. 738. Fuhring schrijft dat exceptionele werkstukken na oplevering soms tentoongesteld
werden. Fuhring, Peter. ‘Juste-Aurèle Meissonnier and his patrons.’ in: Coffin, Sarah D. et al.
(ed.) Rococo. The continuing curve, 1730-2008. [tent.cat.] New York: Cooper-Hewitt Design
Museum, 2008. p. 25, 32.
357
Honour over BVRB (Bernard Vanrisamburgh). Honour, Hugh. Cabinet makers and furniture
designers. Londen: Weidenfeld & Nicholson, 1969. p. 106.
358
Slechts een enkele keer leek hij te doelen op la beauté de la main d’oeuvre. AdM. p. 213.
Over de redenen waarom hij hieraan geen aandacht schonk kunnen wij alleen speculeren.
359
Zie in dit verband wat hierboven is gezegd over de vormgeving van profielen, hoofdstuk 7.1.
360
Zoals hierboven al opgemerkt, had dit tot gevolg dat op tientallen platen voorbeelden staan
van Roubo’s verbeterde methoden, met of zonder weergave van courante methoden.
361
Zo adviseerde Roubo, ter verhoging van stevigheid en duurzaamheid, om een gebogen
rugleuning samen te stellen uit meerdere delen welke met een complexe, zogeheten
scherfverbindingen diende te worden, ‘ce qui rendroit l’ouvrage beaucoup plus solide, sans le
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Roubo zocht vooral naar vervolmaking van het product en niet van
productietechniek; perfection werd bereikt door het verfijnen en bijvijlen van oude
technieken, niet langs de weg van radicale vernieuwingen. 362 Op machinegebied
bood hij het publiek zijn versie van een reeds lang in onbruik geraakte
zeventiende-eeuwse robbellijstmachine en een machine om cannelures in
stoelpoten te frezen. 363, 364 Beide lijken er wat bij de haren bijgesleept en hadden
beter weggelaten kunnen worden ten gunste van meer informatie over de
ingenieuze fijnmechanische verrassingen die wij in achttiende-eeuwse Franse
meubelen aantreffen. Naar ik veronderstel voelde Roubo zich geroepen om enige
geraffineerde productiemiddelen ten tonele te voeren, omdat de Académie en de
Verlichting in het algemeen zulke hoge verwachtingen hadden van de toepassing
van machines. 365 De kwaliteit van fijntimmerwerk hing echter in hoofdzaak af van
de handvaardigheid van de werkman, niet van machines; de techniek in de
dagelijkse praktijk van de menuiserie bezat weinig complexiteit of verfijning. 366 De
achttiende eeuw zag belangrijke technische vooruitgang in de civiele techniek,
textiel, keramiek, chemie en metaal, maar de stortvloed aan technische innovatie en
taakspecialisatie die het fijntimmerwerk in de negentiende eeuw te wachten stond,
lag in Roubo’s tijd nog achter de horizon. Niet alleen in Frankrijk maar zelfs in
Engeland werden er nog maar weinig patenten verleend op het gebied van
fijnhoutbewerking. 367 De vooruitgangsgedachte lijkt bij de beroepsgroep, op
rendre pour cela plus sujet, du moins autant que l’Ouvrier seroit assez intelligent pour le bien
faire, ce qui est un peu rare parmi les Menuisiers en Chaises.’ AdM. p. 645.
362
Productiemethoden van de tijd van Louis XIV tot aan de revolutie waren weinig
vernieuwend; Labrousse spreekt van ‘la création d’une masse énorme de richesses nouvelles par
des moyens anciens.’ Geciteerd naar: Asselain, Jean-Charles. Histoire économique de la France
du XVIIIe siècle à nos jours. 1. De l’ancien Régime à la première guerre mondiale. Parijs:
Seuil, 1984. p. 98-99. Lilley meent dat de aanloop tot de industriële revolutie in de achttiende
eeuw in hoofdzaak was gebaseerd ‘on using medieval techniques and on extending them to their
limits.’ Lilley, S. ‘Technological progress and the Industrial Revolution.’in: Economic History
of Europe. Fontana, 1970. vol. 3. p. 8.
363
Robbellijstmachines worden uitgebreid besproken in: Jutzi, V., P. Ringger. ‘Die Wellenleiste
und ihre maschinelle Herstellung.’ Maltechnik Restauro. 92. (1986). De Encyclopédie beschreef
de robbellijstmachine als een machine ‘dont on se servoit autrefois.’ Encyclopédie. Recueil de
planches. vol. 21. pl. IX, fig. 64. p. 2:2.
364
De canneluremachine tekende Roubo op basis van een idee dat hem door een collega aan de
hand was gedaan, en ‘à laquelle j’ai fait des additions et les changements que j’ai cru
nécessaires pour la perfectionner.’ De machine zou in de door Roubo voorgestelde vorm niet
naar behoren hebben gewerkt en heeft ook nooit bestaan, zoals Stürmer abusievelijk meent.
Stürmer, Michael. Handwerk und höfische Kultur. Europäische Möbelkunst im 18. Jahrhundert.
München: Beck, 1982 p. 82. Karmarsch vermeldde dat cannelures werden geschaafd met een
speciale schaaf. Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen technologie. dl. 2. Hannover:
Helwingsche Hof-Buchhandlung, 1841. p. 138.
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Zie hierboven hoofdstuk 5.
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Mellet was van mening dat de ébénisterie nog behoorde tot les arts[…] vulgaires. Mellet, F.N. L'Art du menuisier et de l'ébéniste. Fortic, 1825. p. xxi.
367
De Machines et inventions approuvées par l’Académie (1702-1758) vermeldden op
menuiserie-gebied slechts een zaagmachine en enkele mechanische meubelen zoals rolstoelen.
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uitzonderingen zoals Roubo na, nog niet te zijn doorgebroken, en daarmee ook
geen rationele en economische wijze van bedrijfsvoering. Bedrijven in de
fijnhoutsector waren, als gevolg van beperkingen die de gilden nog wisten op te
leggen, te klein van omvang om de hoge investeringen te kunnen doen die nodig
waren. 368 Een meubelmakerij met twaalf werkbanken zoals die van Oeben in 1763
was een van de grootste van Parijs. Maar het was ongetwijfeld niet alleen een
kwestie van geld, zoals Honour schrijft: de Franse meubelmakerij was ‘not so
much engaged in fighting a rearguard action against mechanization as keeping alive
the great traditions of ébénisterie handed down from master to pupil since the 18th
century.’ 369 Binnen deze traditionele atelierpraktijk stegen de kwaliteit en
nauwkeurigheid van uitvoering gedurig en werden niet alleen veel nieuwe
meubeltypen geïntroduceerd maar ook veel nieuwe materialen en technieken, voor
een belangrijk deel door de toestromende vaklieden uit Duitsland en de
Nederlanden. 370
Conclusie
In zijn beschrijving van de vervaardiging van menuiserie-werk behandelde Roubo
niet de opeenvolgende stappen voor elk producttype apart, maar hij isoleerde de
afzonderlijke bewerkingen. Aan elk van deze kon hij zodoende veel aandacht
besteden, zelfs met inbegrip van gedetailleerde en accurate beschrijvingen van
lichaamshouding bij het hanteren van gereedschap. Bij elk groep producten
behandelde hij hun verschillende vormen, proporties en opbouw, eventuele
bijzondere technieken, en (summier) hun versiering. De ordening die hij aanbracht,
is als het ware een taxonomie van het fijntimmerwerk. Ondanks de afstand die dit
creëerde, bereikte de menuiserie onder Roubo’s pen en burijn een ongeëvenaarde
perfectie die in de dagelijkse praktijk maar door weinig van zijn vakbroeders werd
De vroegste vermeldingen van de toepassing van machines in de literatuur zijn te vinden in de
Dictionnaire technologique van Le Normand et al. Parijs: Thomine & Fortic, 1822-1825;
daarnaast in Mellet. L'Art du menuisier et de l'ébéniste en Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste,
d’après des notes et des instructions fournies par plusieurs des meilleurs fabricans de la
capitale et particulièrement par M. Albert Albrest. Parijs: Librairie scientifique et industrielle
De Malher et Cie., 1828. Karmarsch geeft een historisch overzicht van innovatie in de
houtverwerkende industrie; deze kwam veel trager op gang dan die in de metaalsector.
Karmarsch, Karl. Geschichte der Technologie seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts.
München: Oldenbourg, 1872. p. 544-569.
368
Ook in de faubourg St.-Antoine, waar de gilden deze beperkingen niet af konden dwingen,
‘la liberté du travail ne conduit pas inéluctablement au libéralisme économique tel que nous
l’entendons à partir du XIXe siècle.’ Thillay, Alain. Le faubourg Saint-Antoine et ses ‘faux
ouvriers’. Seyssel: Champ Vallon, 2002. p. 366.
369
Honour. Cabinet makers and furniture designers. p. 259.
370
Thillay constateert dit vooral ten aanzien van de faubourg Saint-Antoine waar vestiging door
ambachtslieden niet beperkt werd door gildenbepalingen. De faubourg vormde een omgeving
‘où le contexte est propice aux affaires et au progrès technique.’ De wijk trok veel getalenteerde
mensen aan die zich wilden bewijzen en een plek veroveren. Thillay. Le faubourg Saint-Antoine
et ses ‘faux ouvriers’. p. 132, 163, 166, 364.
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gerealiseerd (afb. 85). Voor latere generaties was al deze technische schoonheid,
gekoppeld aan de kennelijk grote praktische ervaring van de auteur, een
overtuigende reden om hem als voorbeeld te zien.

Afb. 85 Perfection: detail van een grote secrétaire van Pierre IV Migeon, in satiné, rozenhout en
amaranth op eiken blindhout, met verguld bronzen sierbeslag.

Hoewel Roubo constructieleer niet als afzonderlijk kennisdomein benoemde en
daarover theoretiseerde, is een zeer groot deel van zijn werk daaraan gewijd en
beargumenteerde hij telkens opnieuw moeilijkheden en oplossingen. Voor wat
betreft Roubo’s visie op kwaliteit en innovatie moet hij, in Basalla’s woorden,
getypeerd worden als ‘a rational, pragmatic, and unemotional person dominated by
a utilitarian outlook’ en niet als iemand die in staat was om grote technische
vernieuwingen te instigeren. 371
Roubo’s behandeling van ontwerp, technisch tekenwerk, materiaalkennis en
bewerkingstechnieken en constructieleer tezamen overziend, kunnen wij enige
bredere conclusies trekken, met name waar het gaat om de vraag
hoe duidelijk invloeden van de Verlichting herkenbaar zijn L’Art du menuisier.
Ondanks zijn vaak zeer rake beschrijvingen van de fysieke bewerking van het hout
en de manier om het gereedschap te hanteren en sturen, beschreef Roubo het
ambacht niet vanuit het blikveld van de ambachtsman maar nam hij daar bewust
afstand van. Doorheen de gehele Art du menuisier is min of meer voelbaar dat hij de
traditioneel gangbare atelierpraktijk en de bijbehorende attitude van de meeste
371

Basalla, George. The evolution of technology. Cambridge: Cambridge University Press,
1988. p. 67.
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menuisiers beperkt achtte. Roubo verlegde de accenten op de inhoud van de kunst
van de fijntimmerman. Zo introduceerde hij naast het gebruik van simpele mallen
en verhaalstokken een hele reeks van tekentechnieken; passen moest in zijn optiek
worden vervangen door meten. Gedachteloze navolging wees hij af, de
ambachtsman diende meer bewuste keuzen te maken in het werk op basis van
rationele overwegingen en kennis van materiaaleigenschappen. Hij legde grote
nadruk op de waarde van theorievakken en spoorde met name de jongere, nog niet
door routine-matig werken afgestompte collega’s ertoe aan om zich deze eigen te
maken.
De loopbaan van de man en de inhoud van zijn boek vormden de redenen
waarom de negentiende-eeuwse gemeenschap van fijntimmerlieden hem verkoos
tot patroon, zeker toen de vooruitgangsgedachte in de negentiende eeuw ook in
ambachtelijke milieus gevoeld begon te worden. Roubo had de notie
geïntroduceerd dat vakmanschap gepaard moet gaan aan een veel grotere
theoriekennis om de vervaardiging van kwaliteitsproducten mogelijk te maken.
L’Art du menuisier kan, met een flinke vertraging, beschouwd worden als opmaat
naar negentiende-eeuwse menuiserie, niet zozeer in materiële zin als wel vanwege de
visie op het ambacht die het uitdraagt.
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8
Conclusies. De betrouwbaarheid van L’Art du menuisier
en de waarde ervan in de restauratiepraktijk
In het voorgaande is middels een analyse van L’Art du menuisier en zijn historische
context bepaald hoe dicht het door Roubo geschilderde beeld van het
fijntimmerwerk de historische atelierpraktijk benaderde. In het eerste gedeelte van
dit hoofdstuk zal ik uit de onderzoeksresultaten die in de voorgaande
hoofdstukken zijn bijeengebracht, de elementen naar voren halen die bijdragen aan
het beantwoorden van de hoofdvraag: wat is het belang van L’Art du menuisier voor
de interpretatie van achttiende-eeuwse menuiserie? Als vervolg hierop zal antwoord
gegeven worden op de tweede hoofdvraag: wat is de waarde van L’Art du menuisier
voor het werk van de restaurateur? Tot slot bespreek ik een aantal resultaten uit
het onderzoek in een breder cultuurhistorisch kader.
Om van waarde te kunnen zijn voor de interpretatie van achttiende-eeuws
fijntimmerwerk, moet hetgeen L’Art du menuisier schrijft, ‘kloppen.’ Dat wil zeggen
dat de aangeboden informatie volledig, representatief en onfalsifieerbaar dient te
zijn, zodat de beschreven procedés voor een lezer met een zeker niveau aan
voorkennis begrijpelijk en reproduceerbaar zijn. Om de historiciteit van L’Art du
menuisier strikt en systematisch te toetsen, maak ik gebruik van enige
historiografische criteria zoals die op ieder type historische bron van toepassing
zijn. 1 Mark Clarke, een van de oprichters van de Art Technological Source Research
working group, stuit bij het bronnenonderzoek dat hij doet naar met name
middeleeuwse verven, op vragen naar de antecedenten en betrouwbaarheid van
zijn bronnen. Zo wil hij als onderzoeker weten of een verfrecept is vastgelegd door
een praktizerend kunstenaar, danwel of het recept gekopieerd is uit een inmiddels
eeuwenoude verzameling. Hij wijst erop dat er het binnen het onderzoeken van
kunsttechnologische bronnen te weinig vraagtekens worden gezet bij hun
betrouwbaarheid: ‘An awareness of historiographic issues has not […] always been
present in art technological source research. It is far more common to find that
researchers have accepted written sources at face value, especially those
researchers who are not principally concerned with the study of documentary
sources per se, but who are specialists in other areas, such as archeology or
conservation science – they are understandably impatient to extract practical
information and perhaps lack the skills or time necessary for detailed examination
of these often difficult texts.’ 2 Vanuit het inzicht dat een kritische omgang met
1

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk volgt een door mij in Technè gepubliceerd artikel,
aangepast aan inmiddels nieuw verworven inzicht. Otter, Herman den. ‘L’Art du menuisier
d’André-Jacob Roubo: une source pour l’étude de l’histoire du mobilier.’ Technè. no. 38.
(2013) p. 53-57.
2
Clarke, Mark. ‘Asymptotically approaching the past: historiography and critical use of sources
in art technological source research.’ in: Kroustallis, Stefanos, et al. (ed.) Art technology.
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bronnen waardevolle, soms essentiële kennis oplevert, spitst Clarke deze algemeen
aanvaarde historiografische criteria nader toe op het evalueren van de historiciteit
van kunsttechnologische bronnen. Clarke formuleert zijn criteria in de vorm van
een reeks korte vragen: ‘Am I looking at a primary source or a secondary source?
Who wrote the source, what type of person wrote the source? What was the
purpose of writing the source? What was the intended audience? How was the
evidence compiled? What material was included or omitted? What is the agenda or
bias of the source? Does the source reflect contemporary workshop practices? Is
this source relevant to that artefact, artist, locale or period?’ 3
Binnen historisch onderzoek is het vaak essentieel om te weten of men te
maken heeft met een primaire danwel secundaire bron. Primaire bronnen
beschrijven contemporaine gebeurtenissen, zoals een ooggetuigeverslag van een
veldslag. Binnen ons terrein zou een primaire bron een vernisrecept of een
beschrijving danwel afbeelding van een bepaalde techniek kunnen bevatten, welke
overigens niet noodzakelijkerwijze van de hand van een beroepsbeoefenaar hoeft
te zijn. 4 Wanneer het gaat om een recept dat is overgenomen uit een ander boek of
manuscript, is er sprake van een secundaire bron. Afhankelijk van de hoedanigheid
van de kopiïst en zijn kennis van zaken kunnen er hierbij fouten insluipen.
Roubo had zijn kennis van de praktijk voor een zeer belangrijk deel te danken
aan wat hij als apprenti en compagnon in de werkplaats had geleerd. Hij was van zijn
elfde jaar tot zijn dood werkzaam als menuisier en bâtiment en voerde veel
opdrachten van hoge kwaliteit uit. 5 Bij Jacques-François Blondel vulde hij deze
praktijkkennis aan met kennis van architectuurtheorie, tekentechnieken en de
constructieleer van betimmeringen. Lacunes in zijn praktijkkennis van de
meubelmakerij vulde hij op door vakbroeders uit deze tak van het fijntimmerwerk
te raadplegen. 6 Wat hij van hen leerde, probeerde hij zelf uit voordat hij het aan
het papier toevertrouwde. Eenzelfde kritische attitude had hij ten aanzien van de
gedrukte bronnen waarvan hij – overigens niet uitbundig – gebruik maakte: ook
Sources and methods. Proceedings of the second symposium of the Art Technological Source
Research study group. Londen: Archetype, 2008. p. 16.
3
Vier andere door Clarke naar voren gebrachte kwesties luiden: ‘What is the objective of
source-based technical history? Theoretical orientation of commentators, editors and translators.
What is the authenticity or authority of the source? What does the medium tell us about the
content?’ Antwoorden op een deel van deze vragen zijn in voorgaande hoofdstukken al
gegeven. Op de overige vragen wordt niet ingegaan omdat zij binnen mijn onderzoek niet of
nauwelijks van toepassing zijn, of, gevraagd naar ‘the objective of source-based technical
history,’ de reikwijdte ervan overstijgen.
4
Men denke daarbij bijvoorbeeld het belangrijke De Mayerne-manuscript, dat niet geschreven
werd door een schilder maar door een liefhebber met kennis van zaken, de arts Théodore
Turquet de Mayerne. De Mayerne verkreeg zijn informatie uit gesprekken met kunstschilders
van zijn tijd.
5
Zie hierover de biografie in hoofdstuk 3.
6
Elke menuisier had formeel het recht om in elk van de afzonderlijke vier deelberoepen te
werken. Als een menuisier van het ene naar het andere over wilde stappen, ‘il faudroit qu’ils en
fissent une espèce d’apprentissage pour pouvoir se mettre en état de le faire avec sureté.’ Zo ver
kon Roubo ten behoeve van de research voor zijn boek niet gaan. AdM. p. 453.
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hier betoonde hij zich de onderzoekende praktijkman die het eerst zelf wilde zien.
Waar het menuiserie en bâtiment betreft, mag L’Art du menuisier onverkort
geaccepteerd worden als primaire bron, als informatie uit de eerste hand; voor het
meubelmaken geldt dit in mindere mate. Roubo was met zijn heldere en kritische
geest en zijn ervaring in fijne houtbewerking goed in staat om de meubelmakerij te
begrijpen, maar kende er niet de dagelijkse praktijk en de tours de main van. De door
sommigen geconstateerde lacunes in L’Art du menuisier en meubles en L‘Art du
menuisier-ébéniste zijn niet alleen hier een gevolg van, maar vooral van de gekozen
systematiek volgens welke Roubo de menuiserie als geheel behandelde.
Over de identiteit en hoedanigheid van de auteur van L’Art du menuisier bestaat
geen enkele twijfel. André-Jacob Roubo was de derde generatie in een geslacht van
menuisiers en bâtiment. Hij had, zo blijkt uit zijn boek, vooral uitgebreide ervaring in
de vervaardiging van kerkelijk fijntimmerwerk, hetgeen over het algemeen van
hoge kwaliteit was. Roubo was ongetwijfeld een intelligent en ambitieus man en
wist zich dankzij zijn beschermers te ontwikkelen van handwerksman tot
zelfstandig ondernemer, technisch schrijver en een knap tekenaar en graveur.
Hoewel Roubo een ambachtelijke achtergrond had, was hij zeer atypisch voor een
artisan. 7 Dit spreekt uit zijn onmiskenbare ambitie om de rol van architect op zich
te nemen, maar meer nog uit zijn schrijverschap. Onder menuisiers en ébénistes waren
er velen met het streven om in hun vak het hoogste te bereiken. 8 Schrijven over
het vak hoorde daar echter niet bij. Om dat te kunnen doen, maakte Roubo zich
kennis en vaardigheden eigen van de geletterde elite, met inbegrip van haar
waarden, zoals de opdracht om kennis breed te delen, cq. het openbaar maken van
beroepsgeheimen, en een geloof in het belang van de noodzaak om zich blijvend
te ontwikkelen. De maître-menuisier is voortaan met het verwerven van de maîtrise
niet uitgeleerd, een gedachte die in het conservatieve deel van de beroepsgroep
waarschijnlijk niet werd omarmd.
L’Art du menuisier was primair bedoeld als instructieboek voor de fijntimmerman
die het vak in al zijn aspecten op het hoogste niveau wilde uitoefenen. Deze
beoogde professionalisering van vaklieden volgde uit de doelen die de Académie
des Sciences had gesteld bij de opzet van de reeks Description des arts et métiers. De
reeks had niet alleen het doel om het ambacht te laten profiteren van zowel
wetenschappen als andere ambachten, maar omgekeerd de wetenschap van het
ambacht. Ook de geïnteresseerde leek en liefhebber waren als lezers gedacht. Alles
7

Stürmer kenschetst hem als ein hochbegabter Aussenseiter. Stürmer, Michael. Herbst des
alten Handwerks. München: Taschenbuchverlag, 1979. p. 115.
8
Het is eigenaardig en spijtig dat modern onderzoek nauwelijks aandacht besteedt aan
menuisiers en bâtiment. Van deze groep, van wie het werk toch zeer bepalend was voor het
achttiende eeuwse Franse interieur, is nauwelijks meer bekend dan enige tientallen namen.
Forray-Carlier spreekt van een ‘absence d’études consacrées aux artistes qui oeuvrèrent à
l’élaboration et à la réalisation de ces décors.’ Het inleidende hoofdstuk in haar boek over de
betimmeringen in Musée Carnavalet geeft een noodzakelijkerwijze korte opsomming van de
literatuur over het onderwerp. Forray-Carlier, Anne. Les boiseries du Musée Carnavalet. s.l.:
Vial, 2010. p. 13.
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bij elkaar genomen was het beoogde publiek zodoende breed en dat vereiste een
schrijfstijl met een zeker literair niveau. Het doel van het schrijven van de reeks
was het volledig weergeven van ambacht en industrie en wel naar hun state of the art,
niet naar de gangbare, veelal middelmatige atelierpraktijk en het seriewerk.
Description-delen zoals L’Art du menuisier en Dom Bedos de Celles’ L’Art du facteur
d’orgues richtten zich tot les artistes du premier ordre, andere daarentegen meer tot de
directeur of bedrijfsleider, zoals dat het geval lijkt te zijn in L’Art de l’épinglier. Er
werd veel aandacht besteed aan het verbeteren van de productiekwaliteit, in het
bijzonder door de toepassing van nieuwe machines. Professionalisering werd
bevorderd door de vakkennis te structureren in theoretische en praktische
deelgebieden. Het concept ‘handboek’ en de voorgeschiedenis van handboeken
over mechanische ambachten drukken een duidelijk stempel op vorm, inhoud en
strekking van Roubo’s werk. Bovendien zijn de deels utilitaristische, maar deels
ook idealistische ideeën van de Académie des Sciences tastbaar aanwezig. Aan deze
doelstellingen gaf Roubo vorm door inhoudelijk zoveel mogelijk van de bestaande
vakkennis samen te brengen, van het afstellen van een schaaf tot en met de
belangrijke rol van modillons in het ontwerpen naar Griekse orden. 9 De kunst van
het fijntimmerwerk beschreef Roubo op het hoogste niveau en hij bracht vele
tientallen ideeën naar voren om werkwijzen, gereedschappen en producten te
vervolmaken. Roubo onderwees de fijntimmerman in nieuwe theorievakken en
leerde hem een onderzoekende, rationele wijze van denken. Het geeft zijn boek op
veel plaatsen een schoolmeester-achtige teneur, die echter wel op zijn plaats is.
De informatiebronnen waarop Roubo zich baseerde, waren zijn persoonlijke
ervaring in het atelier, zijn kennis uit zijn tekenaarsopleiding, enig gepubliceerd
werk en tenslotte veldwerk en interviews. Wat Roubo schreef over betimmeringen,
is duidelijk vollediger dan de delen over meubelkunst. Zijn menuiserie en meubles
(stoelen, bedden en bergmeubelen) en het deel over ébénisterie (gefineerde
meubelen) missen informatie over bepaalde vervaardigingstechnieken en lijken
bijna een willekeurige keuze te maken uit de vormen en technieken die daarin een
rol spelen. 10 Zoals in hoofdstuk 6 is uitgelegd, was dit vooral een gevolg van de
gekozen systematisering van het beschrijven van techniek en product. Bovendien
liet Roubo enige zaken weg die hij van een te gering niveau achtte of die voor hem
dermate vanzelfsprekend waren dat hij vergat om ze te vermelden.
Ten aanzien van de selectie van materiaal is van essentieel belang dat Roubo
zich strikt (hoewel vaak morrend) beperkte tot het gildedomein van de menuisiers.
Daardoor schreef hij zeer weinig over snijwerk, bekleding, vernissen, verguldwerk,
metaalbeslag en andere technieken die bij het maken van betimmeringen en
9

AdM. p. 73, 1051.
De bouw van rompen voor marqueteriemeubelen en het daarbij veelvuldig toegepaste
schenkelwerk, de toepassing van mallen en de toepassing van mechanische verrassingen in
meubelen worden niet of nauwelijks behandeld, zo min als de werkvolgorde in de bouw van
marqueteriemeubelen. Andere onderwerpen zoals schildpadmarqueterie krijgen onevenredig
veel ruimte toegemeten, in aanmerking genomen dat deze in Roubo’s tijd weinig meer werd
gemaakt.
10
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meubelen van groot belang zijn. 11 Deze keuzen volgden echter direct uit de
geplande opzet van de Description-reeks, maar helaas verschenen er, afgezien van
Duhamel du Monceau’s L’Art du serrurier over metaalbeslag en diens L'Art de faire
differentes sortes de colles over lijmproductie, binnen de reeks geen titels over deze
vakgebieden. 12 Ondanks de uitgebreidheid van L’Art du menuisier zijn er nog andere
zaken die de lezer er niet in aantreft. In dit opzicht is in voorgaande hoofdstukken
gewezen op onderwerpen zoals ‘hand’ van uitvoering, verpakking, transport en
herstelwerk, die voor een volledig beeld van de praktijk van belang zijn, maar ook
op bedrijfseconomische aspecten, omgang met opdrachtgevers en met vaklieden
uit andere ambachten, opleiding van jonge vaklieden, en juridische en corporatieve
bepalingen. Opvallend is daarentegen hoe uitgebreid stereometrie en bouwkundige
ontwerptheorie aan de orde komen in L’Art du menuisier. Hoewel Roubo met name
aan stereometrie veel meer aandacht schonk dan voor de praktijk noodzakelijk
was, waren het juist deze twee onderwerpen die in de negentiende-eeuwse
bewerkingen van zijn boek steeds bewaard bleven en derhalve in elk geval aan een
behoefte van volgende generaties voldeden. 13
Clarke laat zien dat geschiedschrijvers vaak een zekere politieke of morele
overtuiging uitdragen. De Description des arts et métiers was allerminst een waardevrij
project zoals hierboven al is aangeduid maar had een normatief, sturend karakter.
L’Art du menuisier beschreef het ambacht zoals het beoefend zou moeten worden.
De eisen die aan het fijntimmerwerk gesteld werden, namen in de achttiende eeuw
sterk toe. Hiermee hangt samen dat L’Art du menuisier zich primair richtte op de
meest complexe producten. Het maken van seriewerk bleef totaal buiten
beschouwing. Door kennis van een scala aan theorievakken vermeerderde en
verdiepte Roubo de competenties van de fijntimmerman. Hierboven heb ik laten
zien dat Roubo meer aandacht besteedde aan deze theorievakken dan de
fijntimmerman in de praktijk van alledag nodig had. Dat Roubo er zoveel nadruk
op legde, volgde enerzijds uit zijn persoonlijke levensloop en ambitie, die lieten
zien dat deze kennis een middel was om te stijgen op de maatschappelijke ladder,
en anderzijds uit de eis van de Académie om het menuisiers-ambacht volledig en op
hoog niveau te beschrijven. Omdat de Académie niet alleen description verlangde
maar ook perfection, biedt L’Art du menuisier bovenop een beschrijving van
fijntimmerwerk zoals dat voor vermogende opdrachtgevers gemaakt werd, vele
tientallen ideeën om het vak in nog grotere volmaaktheid uit te oefenen. Dit stond
ver af van de praktijk in de meeste ateliers en een dergelijk niveau van perfectie is
11

Hoewel hij deze ambachten maar voor een klein de inhoudelijk behandelde, wees hij telkens
op de noodzaak voor de menuisier, die zakelijk meestal de spil vormde in complexe opdrachten,
om zich kennis van deze ambachten eigen te maken.
12
Rond dezelfde periode maar buiten de Description-reeks verscheen over stoffeerwerk:
Bimont. Principes de l’art du tapissier. s.l. 1770, en over beschildering en vergulding: Watin,
Félix. L’Art du peintre doreur. Parijs: Grange, 1773.
13
Stereometrie werd in de praktijk een enkele keer gevraagd. Het is een complex onderwerp dat
niet beklijft bij de sporadische toepassingen ervan. Het is daarom logisch dat de principes en
toepassing ervan werden vastgelegd in een handboek.
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pas terug te vinden in de productie van de negentiende eeuw. Van de kant van de
Académie en de Franse overheid was er, afgezien van het primaire doel van het
toegankelijk maken van technische kennis van vervaardigingsprocedés, impliciet
sprake van een streven naar een toenemende controle over productiestandaarden
en van een politiek doel, namelijk om de geprivilegieerde positie van de gilden te
ondergraven.
Clarke eindigt zijn artikel met een tweetal kernvragen, waarvan de eerste luidt:
‘Does the source reflect contemporary workshop practices?’ In L’Art du menuisier
komt weliswaar naar voren wat er allemaal kwam kijken bij het ontwerpen en het
bouwen van betimmeringen, maar veel minder van meubelen. Als oorzaak hiervan
heb ik enerzijds de specifieke kennis en ervaring van de schrijver als menuisier en
bâtiment aangewezen, anderzijds de kunstmatige manier waarop hij de stappen in
vervaardiging economisch opknipte en ordende. De tekst als geheel mist,
overdrachtelijk gesproken, ezelsoren, doorhalingen en beduimelde pagina’s en is
tezeer een geconstrueerde literaire histoire, waardoor hij een niet geringe afstand
bewaart tot hetgeen atelierpraktijk inhield. 14 Hoe al die perfect doordachte en in
detail weergegeven objecten feitelijk gemaakt werden, moet de lezer, geholpen
door de afbeeldingen, moeizaam bij elkaar puzzelen. Veel afzonderlijke
bewerkingen en producten werden door Roubo gedetailleerd en omstandig
beschreven, maar er ontrolt zich niet een reeks van tableau’s waarin het werk zijn
vorm krijgt. Een belangrijke beperking schuilt in het feit dat L’Art du menuisier
minder uitputtend is dan vaak wordt gedacht; er bestaan bovendien naast de door
Roubo beschreven technieken meestal nog meer methoden om een bepaald
product te maken.
De vraag: ‘is this source relevant to that artefact, artist, locale or period?’ is
daarentegen zonder meer met ja te beantwoorden, ook al is het werk niet te
verbinden met enig artefact van Roubo zelf of van andere menuisiers. Tegelijkertijd
wordt met dit antwoord de beperkte reikwijdte van het werk aangeduid: mede
door de nadruk die het werk legt op perfection ten koste van description, heeft L’Art
du menuisier in het bijzonder betrekking op de Parijse topproductie uit het derde
kwart van de achttiende eeuw. De objecttypen, vormgeving, materialen en
technieken die in L’Art du menuisier worden behandeld, zijn in veel bewaarde
meubelen en betimmeringen uit deze periode aanwijsbaar. De weergave in L’Art
du menuisier van immateriële aspecten van het menuiserie-bedrijf, zoals het
kennisniveau van werklieden en de sociaal-economische context, worden door
vergelijking met contemporaine bronnen en met gegevens uit modern historisch
onderzoek, telkens bevestigd. De betekenis van het werk voor Franse regionale
interieur- en meubelkunst of voor Duitse, Engelse of Hollandse meubelkunst is
noodzakelijkerwijze veel beperkter, evenals zijn betekenis voor eerdere of latere
periodes. Hoewel deze in kwaliteit vaak niet voor het Parijse werk onderdoen,
14

Aan de fysieke staat van veel negentiende Roubo-edities is duidelijk af te lezen dat zij op de
werkbank hebben gelegen. Vooral de platenatlassen die er deel van uitmaken, zijn beschadigd,
vuil en dragen sporen van passers en potloden.
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wijken zij daar meer of minder vanaf, niet alleen qua vormgeving maar ook qua
materiaalgebruik, techniek en constructie.
De gevonden antwoorden kort op een rij zettend, concludeer ik dat L’Art du
menuisier een primaire kunsttechnologische bron is, geschreven door een technisch
schrijver met een degelijke ambachtelijke achtergrond; doel van de publicatie was
de professionalisering van menuisiers die hart voor hun vak hadden en een verlichte
visie daarop, hetgeen naar voren komt uit de selectie van behandelde praktische en
theoretische deelgebieden. Daarbij was van de kant van de opdrachtgever sprake
van de ambitie om het ambacht te rationaliseren, technische en economische
impulsen te geven en om het los te maken uit de corporatieve greep; de schrijver
beoogde de ambachtsman te ontwikkelen zodat deze zich los zou kunnen maken
uit een positie van afhankelijkheid. Rekening houdend met deze kwalificeringen,
concludeer ik dat L’Art du menuisier een grote hoeveelheid informatie bevat die de
interpretatie van achttiende-eeuwse fijntimmerwerk op materieel en technisch
niveau kan ondersteunen. Het werk bevat veel kennis die uit het gemaakte object
niet herleidbaar is en in veel gevallen een belangrijke aanvulling van onze kennis
vormt.
De waarde van L’Art du menuisier voor het werk van de restaurateur.
Er lijkt als vanzelfsprekendheid aangenomen te worden dat kunsttechnologisch
bronnenonderzoek een noodzaak is voor de restaurateur. 15 In hoeverre is deze, tot
nog toe weinig overtuigend (of in het geheel niet) beargumenteerde
veronderstelling te onderbouwen op basis van de gegeven analyse van L’Art du
menuisier?
In het voorgaande is een waardestelling gemaakt van de onderscheiden
elementen in L’Art du menuisier. Vergeleken met andere technische bronnen maakt
het een enorme hoeveelheid informatie gemakkelijk toegankelijk. Dit stelt hoge
verwachtingen aan het antwoord op de tweede hoofdvraag die dit onderzoek stelt:
‘wat is de waarde van L’Art du menuisier voor het werk van de restaurateur?’ Uit
L’Art du menuisier zijn allerlei gegevens te ontlenen, van materiaal, gereedschap en
bewerking, tot tekentechniek, taakspecialisatie en relatie met ontwerpers. Veel
stappen in de vervaardiging die uit het meubel zelf niet af te leiden zijn, worden
ons door Roubo uitgelegd. Ongerijmd lijkende aspecten, zoals onkundig
aangebracht hang- en sluitwerk op een kostbaar stuk, worden door de tekst
verklaard wanneer wij lezen dat dit beslag vaak werd gemonteerd door ferreurs die
tegen stukloon werkten, en niet door de menuisier zelf. 16 Voordat ik bespreek wat
L’Art du menuisier de restaurateur te bieden heeft, mag, omdat L’Art du menuisier
immers handelt over meubelmaaktechniek, misschien kort worden stilgestaan bij
de bruikbaarheid ervan in de werkplaats van de hedendaagse fijntimmerman. Veel
15

Clarke. ‘Asymptotically approaching the past.’ p. 17. In voorgaande hoofdstukken werd al
gewezen op ideeën van onder meer Pierre Verlet en Hans Michaelsen.
16
AdM. p. 262, 263.
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van de vroegere onderzoekers zoals Versini en Doerner waren van mening dat
kunsttechnologische bronnen waardevolle informatie bevatten voor de
contemporaine beoefening van kunst en ambacht. 17 Deze gedachte leeft nog
steeds, getuige wat Garçon schrijft over het gebruik van de Roret-reeks: ‘Les
artistes, les artisans continuent de consulter les manuels, comme à l’époque de leur
publication. Pour connaître une technique, savoir comment elle était pratiquée,
pour communiquer ce savoir, voire le remettre en vigueur, on va voir ce qu’en
disent les Manuels-Roret.’ 18 Werken als Dom Bedos de Celles’ L’Art du facteur d’orgues
en Jan van Heurns Nederlandse bewerking daarvan, welke bijna dagelijkse kost zijn
in de orgelbouw, blijken een dergelijke actualiteit inderdaad te bezitten. 19 Daar
dient men bij te bedenken dat orgelbouw op een zeer traditionele wijze bedreven
wordt, in het bijzonder omwille van het bewaren van het geluid, zoals dat het geval
is in veel takken van instrumentenbouw.
De telkens aangepaste edities van Roubo’s werk veranderden uiteindelijk in een
tekst waarin weinig van de oorspronkelijke versie bewaard bleef. Toen in 1930 de
laatste editie verscheen, was de inhoud van Roubo’s oorspronkelijke teksten niet
meer van toepassing. Er bestond een wereld van verschil tussen fijntimmertechniek uit de achttiende eeuw en die uit de vroege twintigste eeuw. Voor de
vroege eenentwintigste eeuw geldt dat vanzelfsprekend a fortiori. Voor de
hedendaagse meubelmakerij heeft het achttiende-eeuwse handboek dan ook geen
waarde. Bij het werken in oude stijl is het soms bruikbaar voor zover het
vormgevingsaspecten betreft. Historische vervaardigingstechnieken worden, onder
economische druk, door de producent van hedendaagse stijlmeubelen maar
nauwelijks toegepast. 20 Profiellijsten schaaft hij niet met de hand maar worden
machinaal gefreesd, en onder fineerwerk past hij geen kwartiers gezaagd eiken
paneel toe maar plaatmateriaal. Maken volgens historische methoden kan een doel
op zich worden, zoals wij dat zagen in het Angelsaksische amateurcircuit. 21 De rol
die traditioneel ambachtelijk maakwerk in het algemeen en Roubo in het bijzonder
daarin spelen, is niet onbelangrijk maar ik zou die vooral als uiting van een zekere
levensbeschouwing of als vorm van therapie opvatten; dit valt als zodanig buiten

17

Hoewel betimmeringen, meubelen en historische objecten zelf opgevat kunnen worden als
bron, wordt hier met ‘bron’ kortweg alleen een gedrukte of handgeschreven tekst met of zonder
afbeeldingen bedoeld .
18
Garçon, Anne-Françoise. ‘Innover dans le texte. L’Encyclopédie Roret et la vulgarisation des
techniques, 1830-1880.’ Colloque les Archives de l’Invention. Parijs, 2003. p. 2.
19
Gierveld, die de herdruk van Van Heurns werk bezorgde, schrijft dat het werk vooral na
1960, toen men terugging naar het bouwen van mechanische orgels, zijn nut bewees. Heurn, Jan
van. De orgelmaaker. Dordrecht: Blussé, 1804-1805. Herdr. met een ‘Inleiding tot De
orgelmaaker’ van Dr. A.J. Gierveld. Buren: Knuf, 1988. Over de klank en bespeelbaarheid van
mechanische orgels tegenover pneumatische en elektrische systemen, zie: 100 jaar Flentrop
orgelbouw. 1903-2003. Zaandam: Flentrop, s.d. p. 17 en 84.
20
De producent benadrukt natuurlijk wel graag dat een en ander gemaakt is naar traditionele en
beproefde methoden.
21
Zie hoofdstuk 2.
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dit onderzoek. 22 Waar L’Art du menuisier zijn nut bewijst, is pour comprendre une
technique passée. 23
Bronnenonderzoek
Voor het doen van kunsttechnologisch bronnenonderzoek worden verschillende
redenen aangevoerd. De werken van Vitruvius en Frontinus werden volgens
Rykwert vanaf de vijftiende eeuw geraadpleegd als hulp bij het ontcijferen en
gedeeltelijk weer opbouwen van Romeinse ruïnes. Zij waren een gids voor
waardevolle maar verloren geraakte technieken en een repository of antiquarian lore. 24
Julius Schlosser was een van de eersten die de waarde van tekstbronnen voor het
kunsthistorisch onderzoek aantoonde. 25 Kunsttechnologisch bronnenonderzoek, dat
overigens zeer veel van dezelfde bronnen benut als Schlosser, begon zich als
afzonderlijke discipline af te tekenen in de laatste decennia van de vorige eeuw.
Een van de grondleggers ervan, Ulrich Schiessl, kenschetst het doel ervan in brede
termen als zugunsten des einzelnen Kunstwerkes und zugunsten einer umgreifenderen historischkunsttechnischen Darstellung. 26 Zindel noemt expliciet de waarde van kennis uit
kunsttechnologische bronnen voor de restauratie, net als Verlet en Michaelsen.
Kennis van de methoden in historische vervaardiging, ondersteund door (natuur-)
wetenschappelijke analyse van materialen, draagt bij aan het begrip van de relatie
tussen de objectopbouw, veroudering en schadebeelden, en daarmee aan het
welslagen van de restauratie. 27 Wallert beschouwt informatie uit bronnen ‘as of
fundamental importance to our understanding of how art objects were made,’ daar
deze informatie helpt bij het achterhalen van de oorspronkelijke werkwijzen en
bedoelingen van de kunstenaar. 28 Door op basis van de brontekst reconstructies
van de beschreven recepten of technieken te maken, kunnen verschijnselen aan

22

‘Hand chopping dozens of mortises is certainly not time-efficient, but it may be the perfect
way to enjoy working at a leisurely pace in a harried world.’ Rogowski, Gary. The complete
illustrated guide to joinery. Newtown, CT: Taunton, 2002. p. 2.
23
Garçon. ‘Innover dans le texte.’ p. 3.
24
Rykwert, Joseph. ‘On the oral transmission of architectural theory.’ AA Files. no. 6. (1984)
p. 17.
25
Schlosser was de eerste die literaire getuigenissen over beeldende kunst bijeenbracht. Hij
concentreerde zich in hoofdzaak op Italië. Zijn boek geeft een overzicht van beschikbare
bronnen en een korte bespreking van hun inhoud. Schlosser, Julius. Die Kunstliteratur: ein
Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte. Wien: Schroll, 1924.
26
Schiessl, Ulrich. Die deutschsprachigen Literatur zu Werkstoffen und Techniken der Malerei
van 1530 bis ca. 1950. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989. p. 11.
27
Zindel, Christophe. Guldene Kunst-Pforte. Quellen zur Kunsttechnologie. Bern: HKB, 2010.
p. 13.
28
Wallert, Arie. ‘Reading technical sources.’ in: Clarke, Mark, Joyce H. Townsend, Ad
Stijnman. (ed.) Art of the past: Sources and reconstructions. Proceedings of the first
symposium of the Art Technological Source Research study group. Londen: Archetype, 2005.
p. 39-43.
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objecten begrijpelijk worden (zoals het omgekeerd ook voorkomt dat teksten pas
begrepen worden dankzij objectstudie 29).
Bij het bestuderen van betimmeringen en meubelen kunnen bronteksten zoals
Félibiens Principes d’architecture, Roubo’s L’Art du menuisier en Diderot’s Encyclopédie
worden gebruikt om de opeenvolgende vervaardigingsstadia van een meubel of
betimmering te helpen doorgronden. Analyse of ‘lezing’ van het object zelf laat
weliswaar de constructie of laagopbouw zien maar niet het ontwerpproces en de
bewerkingen waardoor het object tot stand is gekomen. Omdat het dus steeds gaat
om een vergelijking tussen informatie uit bronnen en informatie (en vragen) uit
objecten, moeten wij eerst stilstaan bij de ‘primäre Quellen, die Denkmäler
selbst.’ 30
Het belang van de informatie die besloten ligt in het object, wordt door
Stijnman als volgt gedefinieerd: ‘The art object under research is the primary
material source because in principle it contains all the necessary data. […]
Observation of its texture may reveal toolmarks and particular working methods
such as brushstrokes in paintings and thumbprints in ceramics. The layering and
consistency of applied materials such as inks, metals or enamels may become clear
through chemical/physical analyses. Underneath its surface the construction of the
object, such as the core of a bronze cast or the canvas and stretcher of a painting,
may be observable.’ 31 Stijnman gaat er impliciet van uit dat de waarnemer beschikt
over een ruime mate aan algemene en technische achtergrondkennis. Hierzonder is
het immers niet mogelijk om sporen van bewerking of symptomen van
veroudering te herkennen, noch om significante waarnemingen te scheiden van
insignificante. 32 Het object bevat informatie over zijn materiële samenstelling en,
ten dele, over de manier waarop het werd vervaardigd. Deze materiële
samenstelling kan bepaald worden middels visuele identificatie en in de moderne
restauratiepraktijk vaak door toepassing van instrumentele analysetechnieken. 33
Gereedschapssporen op het object kunnen verraden hoe het is gemaakt, en soms
zelfs het een en ander over stadia in het ontwerp ervan. Uit de materiële aspecten
29

Zie bijvoorbeeld Van Soestbergens reconstructieonderzoek naar de robbellijstmachine.
Soestbergen, Cees van. ‘The reproduction of a ripple moulding machine by Roubo.’ in: Duin,
Paul van, et al. (ed.) Proceedings of the 4th international symposium on wood and furniture
conservation. Amsterdam: Rijksmuseum/Veres, 1999.
30
Schlosser. Die Kunstliteratur. p. 264.
31
Stijman, Ad. ‘Some thoughts on realia : material sources for art technological source
research.’ in: Eyb-Green, Sigrid, et al. (ed.) The artist's process: technology and interpretation.
Proceedings of the fourth symposium of the Art Technological Source Research working group.
Londen: Archetype, 2012. p. 19.
32
Onderscheid maken tussen significante gegevens en insignificante vereist kennis. Gegevens
uit kunsttechnologische bronnen kunnen de onderzoeker attent maken op zaken die gemakkelijk
over het hoofd worden gezien.
33
Binnen restauratie van houten objecten worden met name de volgende technieken regelmatig
toegepast: dendrochronologie voor datering; microscopie voor houtdeterminatie en opbouw van
afwerklagen; GC-MS voor identificatie van bindmiddelen in lijmen en vernissen; HPLC voor
identificatie van kleurstoffen.
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van een meubel is bovendien vaak af te leiden waar het gemaakt is, en of het een
koninklijk unicum was of een stuk seriewerk, hetgeen bijdraagt aan de
cultuurgeschiedenis. 34 Zoals Hellwag schrijft, vraagt een correcte duiding van
gereedschapssporen om een ervaren vakman. 35 Dit is binnen de restauratie van
houten objecten een nog weinig geëxploreerd deelgebied, 36 dat interessante
gegevens kan opleveren. 37 Zo blijkt uit het onderzoek van François, Locatelli en
Pousset naar de middeleeuwse kisten in het Hôtel-Dieu van Beaune dat op grond
van materiaalgebruik en vervaardigingssporen kon worden vastgesteld hoe de
kisten gemaakt zijn en dat het om één serie gaat, die gelijktijdig met de bouw van
het Hôtel-Dieu gemaakt moet zijn. 38
Kunsttechnologische bronnen kunnen in drie onderscheiden gevallen hun
waarde bewijzen bij het ‘lezen’ van het object: 1) zij kunnen betrekking hebben op
een individueel object; 2) zij kunnen informatie bieden over de manier van werken
in een bepaalde localiteit of periode; 3) zij verruimen, in een meer algemene zin
tenslotte, onze kennis van de geschiedenis der kunsttechnologie.
1) Verwijzing naar een individueel object.

Afb. 86, 87 Gebroeders Slodtz. Ontwerptekening voor een commode. Rechts de naar deze
tekening gemaakte commode van Antoine Gaudreaux met verguld bronsbeslag van Jacques
Caffiéri. Wallace Collection, Londen.

Van directe verbanden tussen bronnen en objecten is slechts in zeldzame gevallen
sprake. 39 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de een door Gaudreaux vervaardigde
34

Stürmer, Michael. Handwerk und höfische Kultur. Europäische Möbelkunst im 18.
Jahrhundert. München: Beck, 1982. p. 19.
35
Hellwag, Fritz. Die Geschichte des deutschen Tischlerhandwerks vom 12. bis zum 20.
Jahrhundert. Mit 124 Abb. und einen Anhang: die stilitische Entwicklung der Möbelformen.
Berlijn, 1924. p. 437.
36
Door de schrijvers van de Encyclopédie des métiers wordt deze onderzoeksmethode
aangeduid met de term ‘archaeodendrometrie.’ Encyclopédie des métiers. La menuiserie. Tome
6. Les ouvrages. p. 45. Voorbeelden van toepassing ervan in: Technè. no. 29 (2009).
37
R.J. van Wandelen, destijds hoofdrestaurateur meubelkunst van het Rijksmuseum te
Amsterdam, was een van de eerste meubelrestaurateurs die wezen op het grote belang van
vervaardigingssporen. Wandelen, R.J. van. ‘Technologisch onderzoek van antieke meubelen en
andere houten voorwerpen. Antiek. (mei 1971) p. 538-544.
38
François, Bruno, Christine Locatelli, Didier Pousset. ‘Investigation sur la matière: les coffres
de l’Hôtel-Dieu de Beaune.’ Technè. no. 29. (2009) p. 37-43.
39
De voornaamste uitzondering hierop zijn brieven. Zie: Zindel. Guldene Kunst-Pforte. p. 13.
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commode, naar een ontwerp van de gebroeders Slodtz. 40 (afb. 86, 87) of
rekeningen van meubelmakers. 41 Het enige object waarvan Roubo expliciet
vermeldde dat hij het zelf gemaakt had, was een biechtstoel. 42 Daarnaast
publiceerde hij zijn opmeting van de koorbanken van de Chartreux de Paris. 43
Andere, bestaande objecten die hij behandelde, zijn enige antieke zitmeubelen, in
het bijzonder de troon van Dagobert. 44 Deze is heden nog bewaard. 45 Het xvormige onderstel is vermoedelijk uit de Merovingische periode en de rug- en
armleuningen zijn in de elfde of twaalfde eeuw toegevoegd. Gaborit-Chopin
vermeldt dat de troon verschillende restauraties heeft ondergaan, waaronder die in

Afb. 88 Roubo. L’Art du menuisier. Detail van pl. 222. De zetel van koning Dagobert. Roubo
hierover; Sauval.
Afb. 89 De zetel in zijn huidige toestand.
40

Zie: Verlet, Pierre. French royal furniture. Londen: Barrie & Rocklif, 1963. p. 102-103. Er
bestaan meer voorbeelden van meubelen waarvan de oorspronkelijke ontwerptekeningen
bewaard zijn. Zie bijvoorbeeld: Wilson, Gillian. ‘Boulle.’ Furniture History. vol. 8. (1972) p.
63 en pl. 47a en b.
41
Een goed voorbeeld is de achttiende-eeuwse documentatie over onderhoud aan
paleisinterieurs die directe verbanden legt tussen object en restauratie: Michaelsen, Hans.
‘»Emmeublements-Reparaturen in de Königl. Schlössern.» Anmerkungen zur Pflege und
Instandsetzung von Möbeln und Holzausstattungen in de Potsdamer und Berliner Schlössern
zwische 1750 und 1870.’ Die Kunst zu bewahren. Bd. 8. 2006. p. 85-100. Andere voorbeelden
zijn onder meer te vinden in: Alcouffe, Daniel. The restorer’s handbook of furniture. New
York: Van Nostrand Reinhold, 1977. p. 7.
42
AdM. p. 235-239 en pl. 87-88. Ik heb niet kunnen achterhalen of deze nog bestaat. Zie bijlage
C ‘Oeuvre van Roubo’ waarin werken van zijn hand vermeld zijn.
43
De door hem opgemeten koorbanken zijn afgebeeld op pl. 73. Roubo vermeldde deze
koorbetimmering als een toonbeeld van goed fijntimmerwerk, ook al achtte hij de koof die het
geheel bekroond d’une saillie démesurée ten opzichte van de hoogte van de betimmering. AdM.
p. 215, 216.
44
AdM. p. 606, pl. 222.
45
Zie: Gaborit-Chopin, Danielle. ‘Trône de Dagobert’ in: Le Trésor de Saint-Denis. Catalogue
de l'exposition du musée du Louvre du 12 mars au 17 juin 1991. [tent. cat.] Parijs: Réunion des
musées nationaux, 1991. p. 63-68.
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1294-1296 door maître Gossoyn die daarmee mogelijk de vroegste met naam
bekende meubelrestaurateur is. 46 Roubo schreef over de zetel dat hij ‘assez
grossièrement travaillé’ was, hetgeen suggereert dat hij hem met eigen ogen heeft
gezien. 47 Zijn afbeelding ervan wijkt echter sterk af van de realiteit en komt niet
over als het werk van een vaardig tekenaar. 48 Roubo schreef dat de zetel
opvouwbaar geweest moet zijn, maar vermeldde niets over zijn geschiedenis
anders dan dat hij toebehoord had aan koning Dagobert en zich in de abdij van
St.-Denis bevond. Samenvattend kunnen wij vaststellen dat L’Art du menuisier geen
gegevens van enige betekenis bevat over specifieke objecten.
2) Verwijzing naar een historisch gelocaliseerde groep objecten of ‘school.’
Een grote groep kunsttechnologische bronnen geeft een meer of minder
uitgebreide weergave van de atelierpraktijk die kenmerkend is voor een bepaalde
localiteit en periode. Zindel gebruikt voor dergelijke bronnen de term ‘compendia’
(als onderscheiden van receptenboeken en convoluten) en geeft als voorbeeld
Cennini’s Libro dell’arte, dat een weergave biedt van de school van Giotto en Gaddi.
Zindel ziet het compendium zich ontwikkelen tot ein meist programmatisches Lehrmittel
mit Modellcharacter, een omschrijving die bij uitstek van toepassing is op Roubo’s
werk; 49 uit dit onderzoek is gebleken dat het werk een uitgesproken Modellcharacter
bezit en ook dat L’Art du menuisier, met inachtneming van zekere kwalificaties,
representatief is voor achttiende-eeuwse Franse meubelen en betimmeringen. De
atelierpraktijk die Roubo schilderde geeft een vrij specifieke fase in de
ontwikkeling van de atelierpraktijk weer. Deze wordt onder meer gekenmerkt door
de volgende punten:
- elk stuk werd afzonderlijk en handmatig gebouwd, du pied au faite; veel werklieden
waren waarschijnlijk gespecialiseerd in één meubeltype;
- men werkte in een fijnmazig netwerk van aanpalende ambachten en leveranciers
van gereedschap, materialen en een (nog) gering aantal halfproducten;
- er was sprake van een bedrijfsomvang van één tot tien werknemers; 50
- qua materiaalsamenstelling en opbouw zijn met name de meubelen zeer complex;
- het ontwerpen werd de menuisier steeds meer uit handen genomen, terwijl de eisen
aan de kwaliteit en nauwkeurigheid van uitvoering, tot de niet-zichtbare delen aan
toe, gedurig toenamen.
46

Deze restauratie werd uitgevoerd in opdracht van de abt Suger, die de historische waarde van
de troon kende maar hem als vetustam et disruptam beschouwde. Zie noot hierboven. In 1804
werd de troon gerestaureerd ten behoeve van gebruik door Napoleon.
47
AdM. p. 606-607. Een viertal andere Middeleeuwse zitmeubelen die hij besprak, kende hij
alleen van afbeeldingen.
48
AdM. pl. 222. De ‘rococo’ krullen in rug en armleuningen suggereren dat het in elk geval om
een achttiende-eeuwse tekenaar moet gaan.
49
Zindel. Guldene Kunst-Pforte. p. 20.
50
Over de gemiddelde bedrijfsomvang in menuiserie en bâtiment heb ik geen gegevens.
Vermoedelijk waren deze groter dan meubelmakerijen. In het atelier van Roubo stonden bij zijn
overlijden zeventien werkbanken. Inventaire après décès. 24 maart 1791.
AN/MC/ET/LVIII/570.
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In al deze opzichten onderscheidde deze atelierpraktijk zich van de zeventiende
en de negentiende eeuw. 51 Wanneer wij ons dus bepalen tot de achttiende eeuw en
tot Frankrijk of zelfs Parijs, kan L’Art du menuisier gebruikt worden als
informatiebron die in verschillende opzichten het kunsthistorisch en technischhistorisch onderzoek van objecten ten dienste kan staan. Wanneer de onderzoeker
aspecten aan het object waarneemt die ongebruikelijk of ongerijmd lijken, kan
L’Art du menuisier soms uitkomst bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij meubelen
waarvan marqueteriepanelen met weinig smaak zijn samengesteld uit losse
bloemen en andere voorgezaagde elementen: deze kunnen het resultaat zijn van de
door Roubo beschreven praktijk van handel in geprefabriceerde marqueterieelementen. 52 Ook het merkwaardige feit dat de binnenkanten van regels van
vergulde en kostbaar beklede stoelen na het uitzagen vrijwel brut werden gelaten,
werd door Roubo weliswaar afgekeurd, maar hij gaf er wel een uitleg voor. De
tekst kan de restaurateur bovendien opmerkzaam maken op aspecten die hem
anders in het geheel niet waren opgevallen, bijvoorbeeld het gebruik van robuust
eiken voor stijl- en regelwerk naast het gebruik van het veel mildere eiken voor
panelen, in een en hetzelfde object. De moderne beschouwer kan dit verschil al te
gemakkelijk ontgaan, maar L’Art du menuisier verklaart het vanuit de materiaaleigenschappen van eikenhoutvariëteiten van verschillende groeiplaatsen.
Hoewel het als wenselijk wordt gezien om de historische opbouw van het object
bij restauratie te respecteren, kan er er nooit sprake van zijn dat informatie uit
L’Art du menuisier een specifieke keuze voor behandeling dicteert. Hoewel Roubo
bijvoorbeeld schreef dat pen-en-gatverbindingen in stoelen niet werden gelijmd,
kan de restaurateur dit toch noodzakelijk achten met het oog op het behoud van
de stoel. Object, schadebeeld en restauratiedoel kunnen zwaarder wegen dan een
‘historisch onderbouwde’ methode van behandelen.
Op een minder concreet vlak is het goed om oog te hebben voor Roubo’s
denkbeelden over uitvoeringspraktijk en de uitstraling die de menuisier het werkstuk
wilde geven. Uit L’Art du menuisier spreekt steeds een streven naar ‘perfectie,’ naar
nauwkeurige navolging van het ontwerp die geen enkele latitude de l’outil kan velen,
in het bijzonder in neo-classicistische ontwerpen. Hoewel ook hier geldt dat L’Art
51

Hoewel het bedrijf van Jacob-Desmalter uitzonderlijk was, blijkt uit een overheidsrapport dat
de ateliers in 1812 beschreef, hoe sterk de bedrijfstak was veranderd: ‘13 ateliers spécialisés en:
menuiserie en batiment, en menuiserie en meubles, ébénisterie, sculpture en figure et en
ornements, peinture et dorure sur bois, fonderie, ciselure, dorure sur métaux, monteur, serrurier,
mécanicien, tourneur sur bois, incrustation et polisseur. Six scieurs de long y travaillent à
l'année et huit porteurs ou hommes de peine.’ AN. F.12.2410. Dossier bois ébénisterie Jacob
Desmalter. 1812. Geciteerd naar Garenc, Paule. L'industrie du meuble en France. Parijs: PUF,
1957. p. 76. Negentiende-eeuwse meubelfabricage wordt onder meer beschreven door Edwards
en Van Voorst tot Voorst. Edwards, Clive D. Victorian furniture. Technology and design.
Manchester: Manchester University Press, 1993; Voorst tot Voorst, J.M.W. van. Tussen
Biedermeier en Berlage. 2 dln. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1992.
52
Deze praktijk blijkt eveneens uit andere contemporaine bronnen, zoals De Bellaigue
beschrijft. Zie: De Bellaigue, Geoffrey. ‘Engravings and the french eighteenth-century
marqueteur. - II’ The Burlington Magazine. vol. 107. no. 748. (1965) p. 359.
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du menuisier niet de wijze van restaureren mag dicteren, zijn dergelijke
overwegingen wel te betrekken in de besluitvorming voorafgaand aan behandeling.
3) Kennis uit bronnen als onderdeel van het opbouwen van het technisch-historische
referentiekader van de restaurateur
Voorafgaand aan een behandeling verzamelt de restaurateur alle informatie over
het object die beschikbaar is. 53 Om deze adequaat te kunnen identificeren,
interpreteren en wegen, moet hij beschikken over een grote hoeveelheid kennis en
manuele intuïtie. Dit referentiekader is heterogeen van aard en groeit in de loop
van vele jaren door ervaring met het bewerken van materialen, kennis van
vergelijkbare voorwerpen, kennis van geschiedenis van cultuur, esthetiek en
techniek; kunsttechnologische tekstbronnen kunnen hier onmiskenbaar een grote
bijdrage aan leveren. Zindel wijst erop dat bronnenonderzoek juist binnen de
opleiding van restaurateurs een belangrijke rol kan vervullen. 54 Zoals Schiessl
schrijft, maken gegevens uit kunsttechnologisch bronnenonderzoek, verbonden
aan natuurwetenschappelijke analyses van materialen van werken, het mogelijk om
eine präzisere Technikgeschichte der bildenden Künste zu schreiben. Nu duidelijk is wat de
beperkingen zijn van L’Art du menuisier, kan de grote hoeveelheid kennis die het in
zich bergt met betrekking tot de technische ontwikkelingen in het fijntimmerwerk
en die in geen enkele andere historische bron te vinden is, ten volle worden
gebruikt.
L’Art du menuisier als bron voor restauratietechniek
Het lijkt logisch om te veronderstellen dat een achttiende-eeuws werk over
meubeltechniek veel waarde moet hebben voor de restauratie van achttiendeeeuwse meubelkunst. De hedendaagse meubelrestauratie maakt echter gebruik van
een geheel ander palet aan technieken dan de meubelmakerij, of het nu achttiendeof eenentwintigste-eeuwse zijn. Vroeger was dit minder het geval en werden in
restauratie veel werkwijzen uit de meubelmakerij toegepast, zodat het object er
weer ‘als nieuw’ uit ging zien. Zoals Ordonez opmerkt, heeft dit er toe heeft geleid
dat oude restauraties soms moeilijk te herkennen zijn. 55
Er staan in L’Art du menuisier geen beschrijvingen van reparatiewerk. 56 Voor
zover Roubo reparatiewerk noemde, had dit steeds tot doel om beschadigd of
53

Ordonez verstaat onder analisi filologica de lezing van het object zelf en het verzamelen van
alle documentatie. Dit vraagt om een brede theoretische wetenschappelijke kennis, temeer om
deze eerste lezing te kunnen completeren met de meest geschikte analisi scientifica van het
object. Ordonez, Christina, Leticia Ordonez, Maria del Mar Rotaeche. Il mobile. Conservazione
e restauro. Florence: Nardini, 1996. p. 100.
54
Zindel. Guldene Kunst-Pforte. p. 9 en 13. Ook Wallert is van mening dat bronnenonderzoek
vooral van nut is voor de restaurateur in opleiding. Mondelinge mededeling.
55
Ordonez. Il mobile. Conservazione e restauro. p. 39.
56
De door Roubo op p. 49 beschreven tenon à peigne, een kamvormige losse pen met ronde
uiteinden, komt naar zijn vorm overeen met een methode die de moderne restaurateur toepast
om afgebroken pennen aan te helen, maar diende bij Roubo het doel om aan hout dat zeer
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vervormd werk als nieuw te maken. 57 Auteurs uit de eerste helft van de
negentiende eeuw vermeldden mondjesmaat methoden om schades te herstellen.
Deze zijn gelijk aan meubelmaaktechniek, met als enige uitzondering de door
Karmarsch vermelde mogelijkheid om beschadigde fineer met een warme
strijkbout los te strijken, een techniek die tegenwoordig nog steeds wordt
toegepast in de restauratie. 58
Het werken met ‘traditionele’ technieken en materialen vindt in de restauratie
van interieurobjecten alleen toepassing in het bijmaken van ontbrekende
onderdelen. 59 Afgezien hiervan zijn de meeste restauratietechnieken
noodzakelijkerwijze anders van aard. Het bouwen van meubelen en
betimmeringen was een additief proces: 60 uit ruw voorbewerkt hout werden
onderdelen gevormd en deze werden samengevoegd tot een geheel. Het voltooide
object dat de meubelmaker afleverde en dat vervolgens een leven vol
wederwaardigheden meemaakte, is het object waar de restaurateur mee begint. Na
de bestudering van de opbouw van dit object en zijn schadeproblematiek, zijn de
materiële technieken die de restaurateur toepast ingrepen zoals consolideren,
demonteren, schoonmaken, aanhelen van lacunes, retoucheren en afwerklagen
conserveren. Omdat het doel van restauratie tegenwoordig niet meer is om het
object ‘in zijn oorspronkelijke luister’ te herstellen maar het in zijn materialiteit
zoveel mogelijk te respecteren, staan de toegepaste behandelmethoden ver af van
meubelmaaktechniek.
Veel meubelen zijn in de loop van hun bestaan meermalen van hun oude
afwerklaag ontdaan en opnieuw afgewerkt met bijenwas, vernis of anderszins.
Wanneer sporen van oorspronkelijke afwerklagen ontbreken, kan de moderne
restaurateur receptuur uit de vervaardigingsperiode van het object toepassen. Nog
schuin van draad is toch een stevige pen te maken. Vergelijk: Germond, François. L’Ébénisterestaurateur. Parijs: Colin, 1992. p. 60.
57
Uit bewaarde facturen en andere documenten blijkt dat meubelmakers regelmatig
reparatiewerk verrichtten. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werd het een
afzonderlijk beroep. Reparatiewerk wordt vermeld in de AdM op p. 99, 124, 256, 491, 645, 705,
1216 en 1236. Meestal spreekt Roubo van redresser. Op de laatstgenoemde pagina gebruikt hij
de term ‘restauration’ voor herstelwerk. Over goedkoop werk schreef hij ‘le sort de ces sortes
d’ouvrage est de ne devoir durer qu’autant qu’ils plaisent.’ AdM. p. 983. Meermalen blijkt in de
AdM dat meubelen, in het bijzonder stoelen, als min of meer modieuze en weinig duurzame
producten werden gezien. Hieruit volgt dat restauratie niet serieus werd overwogen.
58
Karmarsch. Grudriss der mechanischen Technologie. Bd. 2. p. 250. Albrest sloot deze
mogelijkheid uit omdat de gebruikte fineren van minder dan een halve streep dikte (circa 1
mm.) na het oplijmen, schrapen en nabewerken te dun zijn geworden om ze er nog op deze
manier af te kunnen halen. Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des
instructions fournies par plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement
par M. Albert Albrest. Parijs: De Malher, 1828. p. 242.
59
Encyclopédie des métiers. La menuiserie. vol. 6.
60
Benje gebruikt voor de pre-industriële wijze van werken de term anbauen. Benje, Peter.
Maschinelle Holzbearbeitung. Ihre Einführung und die Auswirkungen auf Betriebsformen,
Produkte und Fertigung im Tischlereigewerbe während des 19. Jahrhunderts in Deutschland.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. p. 187-188.
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afgezien van het feit dat receptenbundels weinig nauwkeurigs vermeldden over
bereiding en verwerking van afwerkmiddelen en hun beoogde resultaat, blijkt een
vernis op ‘historische’ basis in veel gevallen tezeer in het oog te springen en
esthetisch onbevredigend te zijn op 200 jaar oude objekten. 61 De slotsom moet
luiden dat L’Art du menuisier geen bron voor restauratietechniek is.
De implicaties van bronnenonderzoek voor restauratie-ethiek
De meubelen en betimmeringen die men in de negentiende eeuw begon te
verzamelen, werden in veel gevallen in een foutloze staat ‘gerestaureerd’ in de
eigenlijke zin van het woord en zoals de hierboven geciteerde auteurs dat opvatten.
Waardering of acceptatie van de sporen die de tijd heeft nagelaten, is een
gaandeweg prominentere rol gaan spelen. 62 Dit heeft er met wat omwegen toe
geleid dat de moderne restauratiepraktijk het object presenteert compleet met de
meeste veranderingen die de tijd en andere actoren eraan mee hebben gegeven. 63
Uit kunsttechnologische bronnen is veel op te maken over uiterlijke aspecten zoals
kleur, vernis, uitstraling en over de bedoelingen die de maker had. 64 Verlet meent
dat kennis van de achttiende-eeuwse bronnen ons in het bijzonder veel bijbrengt
over de harmonie en finesse in het geheel. 65 Over deze oorspronkelijke uitstraling
en bedoelingen wordt steeds meer en steeds exactere kennis gegenereerd door
onderzoeken die aan restauratieprojecten vooraf gaan. Deze presenteren veel
nieuwe, vaak verrassende resultaten dankzij instrumentele analyses van de
toegepaste materialen, veelal geverifieerd in de driehoek objectonderzoek –
bronnenonderzoek – reconstructieonderzoek. 66 Onze kennis over de
oorspronkelijke verschijningsvorm en de bedoelingen van de maker neemt met dit
alles sterk toe. Binnen de presentatie en restauratie van moderne kunst spelen de
61

Zie bijvoorbeeld Kühn, Thomas, Grit Broschke. ‘Zustandsuntersuchungen und Beginn der
Restaurierungsarbeiten am Spindler-Kabinett im Neuen Palais, Raum 152.’ Die Kunst zu
bewahren. Bd. 8. 2006. p. 237.
62
Zie: Otter, Herman den. ‘Patina on furniture.’ in: Vasques Dias, Miko. (ed.) Vernacular
furniture. Proceedings ninth international symposium on wood and furniture conservation.
Amsterdam: Stichting Ebenist, 2008. p. 10-15.
63
In hoeverre littekens van het verleden geaccepteerd worden, is evenwel niet voor ieder object
in iedere context gelijk.
64
Kirby Talley geeft verschillende voorbeelden van kunsttechnologische bronnen, van abbé
Suger en Dürer tot en met Van Gogh en Manzoni, waaruit de ideeën van de kunstenaar inzake
image intent en optical intent helder blijken. Zoals hij opmerkt, kan de restaurateur er in
bepaalde gevallen goede gronden voor hebben om van deze artist’s intent af te wijken. Kirby
Talley, Jr., M. ‘The original intent of the artist.’ in: Price, Nicholas Stanley. M. Kirby Talley,
Jr., Alessandra Melucco Vaccaro. (ed.) Historical and philosophical issues in the conservation
of cultural heritage. Los Angeles: GCI, 1996. p. 162-175.
65
Verlet, Pierre. Les meubles français du XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982. p. 76.
66
Zie als voorbeeld hiervan: Nierhaus, Lucas. ‘»Von verschiedenen Hölzern fournirt und mit
Musifischer Stuckarbeit eingelegt» Kunsttechnologische Studien zur Ausstattung des Etrurische
Kabinetts im Potsdamer Stadtschloss.’ Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kultirgut. Hft 2.
(2010) p. 61-80.
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bedoeling van de kunstenaar en de veronderstelde betekenis van het kunstwerk
zelfs een hoofdrol. 67 Op het terrein van de toegepaste kunst past de restaurateur
deze nieuw verworven inzichten niet toe bij de behandeling. De verrijking van
onze kennis over de oorspronkelijke harmonie en finesse van historische objecten
leidt, zo lijkt het, niet tot een koerswijziging in restauratie, maar tot het
vervaardigen van replica’s en digitale reconstructies en presentaties. 68 De moderne,
ethisch onderbouwde wijze van restaureren is zeer terughoudend, als antwoord op
een twintigste-eeuwse restauratiepraktijk die zich vaak baseerde op een al te
subjectief beeld van het verleden en zich grote vrijheden permitteerde. Nu veel
van de onzekerheden die bestonden in de oorspronkelijke verschijning van
historische objecten kunnen worden ingevuld door wetenschappelijk
objectonderzoek, bronnenonderzoek en historisch onderzoek, ontstaat de
keuzemogelijkheid om bij restauratie het object te presenteren in een gedaante die
dichter aansluit bij de ideeën van de maker. Dankzij de ontwikkeling van moderne
restauratietechnieken en -materialen hoeft dit niet, zoals in het verleden, te leiden
tot irreversibele veranderingen aan het object.
Cultuurhistorische resultaten uit het onderzoek
Hoewel uit de resultaten van mijn analyse van L’Art du menuisier naar voren komt
dat de waarde van L’Art du menuisier niet zozeer gezocht moet worden in zijn
waarde als handleiding in het atelier, blijkt dat, wanneer de onderzoeksresultaten
van een grotere afstand worden bezien, er in cultuurhistorische zin veel uit kan
worden afgeleid over de praktijk van het fijntimmerwerk, over zijn beoefenaren en
over de wereld waarin zij werkten. Veel daarvan is in voorgaande hoofdstukken al
ter sprake gekomen maar hier moet nog nader worden ingegaan op een aantal
vragen rond het ontstane beeld van boek en schrijver, en rond de rol van de
Académie des Sciences en de achttiende-eeuwse Verlichting.
De schrijver, André-Jacob Roubo, was afkomstig uit een eenvoudig
ambachtelijk milieu waaraan hij wist te ontstijgen dankzij talent en karakter, en met
steun van een tweetal beschermers uit de Parijse elite. Hij bracht het tot technisch
schrijver, tekenaar en graveur en bovendien tot meester in zijn beroep. Deze
canonieke versie van zijn levensverhaal laat echter de andere kant ervan onbelicht
en behoeft correctie. Een minder opwekkende lezing zou kunnen luiden dat

67

Het artist’s interview richt zich meer op het conceptuele dan het materiële van het werk. Het
betekent overigens niet dat de zorg voor het materiële hier ondergeschikt wordt, noch dat de
restaurateur altijd de wensen van de geïnterviewde kunstenaar uitvoert. Zie: Beerkens, Lydia, et
al. (ed.) The artist interview for conservation and presentation of contemporary art. Guidelines
and practice. Heijningen: Jap Sam, 2012.
68
Bezoekers in de Villa Reale te Monza kunnen sinds februari 2016 met behulp van een digitale
bril een deel van de appartementen in augmented reality zien. Het project wordt gepresenteerd
onder de titel Mai stata così Reale. http://www.archeomatica.it/ict-beni-culturali/a-villa-reale-amonza-la-visita-con-occhiali-in-realta-aumentata. 2 maart 2016.
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Roubo weliswaar meester-fijntimmerman werd, 69 maar dat hij nauwelijks iets
bereikte met de boeken die hij schreef: L’Art du menuisier belandde niet in de
handen van het publiek tot wie hij zich richtte maar verstofte op de planken van
dure bibliotheken, L’Art du layetier was een onbeduidend werk, en van zijn
ambitieus opgezette Traité de construction des théâtres wist hij het geprojecteerde
tweede deel niet te doen verschijnen; de Parijse elite waarmee hij was omgegaan,
verdween in de woelingen van de revolutie, en daarmee zijn bedrijf. Roubo’s
levensloop en de opzichten waarin deze contrasteerde met die van zijn
vakbroeders, leert ons veel over hun respectieve visies op werk, over de
maatschappelijke (on-)mogelijkheden die zij hadden in hun corporatieve wereld,
maar ook over de veranderingen die zich daarin voordeden of aankondigden. Hoe
Roubo’s persoonlijke relaties met zijn collega’s was, is niet te achterhalen. 70
Waarom werd L’Art du menuisier bij zijn verschijnen geen succes? Het kan
onmogelijk worden geweten aan de intrinsieke kwaliteiten van het werk. De
uitgever ervan, de Académie Royale des Sciences, had in Roubo iemand gevonden
met kennis van zaken, iemand die bovendien vervuld was van het vergezicht van
de Verlichting, en in staat zijn kennis te systematiseren en helder in tekst en
afbeelding neer te zetten. Het doel van de Académie was om de in ambacht en
industrie latent aanwezige mogelijkheden te mobiliseren, en om de daarin besloten
kennis van de natuur uit te baten: niet alleen kennis omwille van die kennis, maar
meer en meer omwille van de vooruitgang die daarmee te realiseren bleek. Wat de
wetenschap van de achttiende eeuw de ambachtsman te bieden had was, zoals
Gillispie schrijft, niet zozeer inhoudelijke kennis of betere techniek, maar een
gedisciplineerde en rationele methode om na te denken over zijn kunst en het
besef dat de ontwikkeling ervan niet gesloten was maar open ended. 71 De achttiende
eeuw had zeker in het bouwen, waarvan het fijntimmerwerk deel uitmaakte, zeer
hoge ambities waarbij de métiers ten achter dreigden te blijven. Sinds Louis XIV
was het technische niveau niet gestegen en misschien zelfs terug gelopen. 72 Het
ambacht werd nu aan zijn kraag omhoog getrokken door de maatschappelijke
bovenlaag waarvan de Académie als het instrument gezien kan worden.
Vervaardigingsprocedés weergeven is in wezen zeer problematisch en kan op
veel manieren gedaan worden. De lezer dient zich goed bewust te zijn van de
keuzes die schrijver en uitgever, soms onbewust, gemaakt hebben in selectie en
ordening van het materiaal, de taalkundige vorm van het betoog en van zekere
69

Het is in zekere zin ironisch dat Roubo zijn maîtrise verkreeg op grond van de publicatie van
de AdM; deze maakte immers de vakkennis openbaar waarvan iedere andere fijntimmerman bij
verlening van zijn maîtrise plechtig beloofden die te zullen beschermen.
70
Hierboven heb ik gewezen op het feit dat Roubo bijna alleen gezel-fijntimmerlieden en geen
maîtres vermeldde als bronnen van technische informatie. Zie hoofdstuk 6, noot 61.
71
Gillispie, Charles Coulston. ‘The natural history of industry.’ in: Musson, A.E. (ed.) Science,
technology and economic growth in the eighteenth century. Londen: Methuen, 1972.
72
Roubo beschouwde het werk van André-Charles Boulle (1642-1732) als hoogtepunt van de
meubelkunst. Boulle’s meubelen ‘ont fait & feront toujours l’admiration des connoisseurs.’
AdM. p. 765.
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persoonlijke of politieke bijbedoelingen. Technische handboeken leggen qualitate
qua een sterke nadruk op het meest volmaakte dat de techniek te bieden heeft
zoals L’Art du menuisier duidelijk laat zien. Maar door het taalgebruik dat mede was
gericht op een beschaafd publiek, en de vanwege de omvang van het onderwerp
noodzakelijke abstrahering van de beschrijving van het werk, en misschien nog wel
het meest vanwege de waarden die L’Art du menuisier vertegenwoordigde, ging
L’Art du menuisier finaal over de hoofden van de menuisiers zelf heen. Hoewel
Roubo liet zien dat handwerk wel degelijk goed beschrijfbaar en tekenbaar is,
draagt zijn uitleg van vervaardigingsprocedés niet de sporen van hoe een uitleg
ervan in het atelier geweest kan zijn. In de ogen van ambachtslieden, en zeker van
fijntimmerlieden, was schrijven over ambacht iets wat savants deden, henzelf was
het te enen male wezensvreemd. De menuisier met ambitie onderscheidde zich
liever in de ontwerpen die hij maakte, en zo hij al iets publiceerde, dan ging dat
niet over het handwerk aan de werkbank. 73 Dat L’Art du menuisier slecht verkocht
werd, is naar mijn mening, veel meer dan aan de oorspronkelijk hoge prijs, te
wijten aan de ideeën die de ambachtsman had over zijn vak, dat hij meer opvatte
als een samenstel van vaardigheden en regels (‘kunst’) dan als kennis. Ambacht
leerde je aan de werkbank, eerst als leerjongen en later als gezel in de werkplaatsen
waar je als compagnon kwam te werken. De daar gebezigde ateliertaal (in al zijn
vormen: verbaal, figuratief, demonstratief etc.) was niet de taal zoals die in boeken
stond.
Ongeveer vijftig jaar na publicatie van L’Art du menuisier kwam in Frankrijk een
stroom van betrekkelijk economisch uitgegeven vakboeken op gang die bedoeld
waren voor de ambachtsman, bovendien veel vaker dan in de voorgaande eeuw
geschreven door mannen van de werkvloer. Voor wat het fijntimmerwerk betreft
ontleenden deze werken vanzelfsprekend veel materiaal aan L’Art du menuisier, dat
een ware reversal of fortune tegemoet ging. Zodoende werd ook de zo buitengewone
levensloop van Roubo bekend; men hechtte aan het feit dat hijzelf homme de métier
was geweest en hij werd een toonbeeld van professionele verdienste. De lange
reeks heruitgaven die volgde heeft niet slechts bijgedragen aan reputatie van boek en
schrijver, maar deze reputatie eerst gevestigd. 74 Deze nam in de twintigste eeuw
verder toe, en toen niet alleen binnen het ambacht, maar ook in de historische
bestudering van de betimmeringen en meubelkunst die het ambacht had
voortgebracht. 75 Voor zover deze historische bestudering zich verlaat op
bronteksten, is het niet meer dan logisch dat L’Art du menuisier hierin een hoofdrol
is gaan spelen. Het werk was contemporain met belangrijke stijlperioden en bezat
de vele kwaliteiten die in voorgaande hoofdstukken zijn uitgelicht. Hoewel L’Art
du menuisier een standaardwerk zal blijven, heb ik laten zien aan welke beperkingen
73

De fijntimmerman publiceerde liever tekeningen dan teksten. Zie bijvoorbeeld het werk van
Thomas Chippendale.
74
De vroegste bewerkingen dateren van 1819 en 1823; Boileau en Valentin schreven over
Roubo in 1836, respectievelijk 1845.
75
De vroegste herdruk van een van Roubo’s oorspronkelijke werk is L’Art du menuisier en
meubles. Guérinet, 1912.
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het gebruik ervan gebonden is, en dat er een belangrijke hoeveelheid andere
bronnen over het vak bestaat die ten onrechte onbenut blijft.
Menuisiers en restaurateurs.
Er bestaan zekere overeenkomsten tussen de positie van de menuisier uit Roubo’s
tijd en de restaurateur van vandaag. De Franse wetenschapsacademie die ambacht
tot onderwerp van studie nam, heeft in zekere zin een hedendaagse parallel in de
universiteit die zich is gaan interesseren in conservering en restauratie van cultureel
erfgoed, een nieuwigheid die soms even weinig begripsvol ontvangen wordt als
Duhamel du Monceau’s bemoeienissen met ambacht en industrie die Condorcet
afdeed als physicaille. 76 En inderdaad is het gerechtvaardigd om te vragen wat er
wetenschappelijk mag zijn aan fijntimmerwerk. Roubo geeft ons het antwoord.
De menuisier kreeg om te beginnen een veel ruimer scala aan gereedschap en
techniek aangereikt. Het aantal technische oplossingen voor elk ruimtelijkmaterieel vraagstuk nam sterk toe. Nieuwe oplossingen kwamen deels uit andere,
meer of minder verwante vakgebieden, deels uit beredeneerde nieuwe oplossingen
die de menuisier deduceerde uit een afweging van materiaaleigenschappen,
technieken en producteisen. Maar eigenlijk was dit slechts van ondergeschikt
belang. Veel essentiëler was het inzicht dat de werkman niet uitgeleerd is met het
verwerven van zijn meesterschap maar dat hij zijn kennis gedurig bleef verrijken
door middel van onderzoek in allerlei vormen, wanneer de praktijk of enkel zijn
dorst naar kennis daarom vroegen. Hij werd daarmee de materie meester en raakte
in staat om daaruit te vervaardigen wat hij wenste. Hij leerde denken als ingenieur.
Hierdoor verruimden de mogelijkheden om het werk exact zo uit te voeren als het
geprojecteerd was. Door een goede beheersing van verschillende theoretisch
georiënteerde vakgebieden werd de fijntimmerman nu een meer gelijkwaardige
gesprekspartner voor de opdrachtgever of ontwerper. Roubo had zelfs de ambitie
om deze laatste te vervangen.
De kern van een en ander is dat de traditionele routine, waarbij de stappen in
het maakwerk voor elk objecttype door autoriteit (traditie of meester)
voorgeschreven en beperkt in aantal waren, plaats maakte voor een vrije keuze uit
een scala aan mogelijkheden waaruit de werkman koos op grond van beredenering
van oorzaak en gevolg. Roubo stelde hoge eisen aan de kennis en vaardigheden die
de fijntimmerman daartoe in staat zouden stellen. Naast vaardigheden in de
bewerking van hout en tal van andere materialen, diende hij te beschikken over
‘une infinité de connaissances théoriques,’ waaronder – niet onbelangrijk – goede
smaak. Logischerwijze kan de restaurateur van fijntimmerwerk niet met minder
toe. Enige treurig stemmende hoofdstukken uit de restauratiegeschiedenis hebben
laten zien wat de gevolgen kunnen zijn als met onvoldoende kennis van zaken
behandeld wordt. In een restauratiepraktijk die zich kenmerkt door geborneerde,
subjectieve denkbeelden over het verleden en veelal routinematig behandelen,
76

Zie: De Dinechin, Bruno. Duhamel du Monceau. CME, 1999. p. 345.
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loopt het object het gevaar te worden vermaakt tot een pastiche en ontstaat vroeg
of laat onomkeerbare schade. De academische restaurateur probeert de
oorspronkelijke hoedanigheid en bedoeling van het object te bepalen en om
veranderingen daarin te herkennen en begrijpen. Het is zijn doel om deze
veranderingen te sturen of, binnen grenzen van wat mogelijk is, te maskeren zodat
de afstand verkleind wordt die door materiële veranderingen ontstaan is; daarbij
heeft hij oog voor immateriële veranderingen in functie, waarden en perceptie van
het object. Dit staat ver af van de traditionele meubelrestauratie. Wat de moderne
restauratiepraktijk daarmee niettemin gemeen moet blijven houden, is de
onlosmakelijkheid tussen het fysiek bewerken van materie en het zodoende
doorgronden en tot in finesses beheersen ervan. De eisen die aan de uitvoering
van de restauratiewerk worden gesteld, zijn hoger geworden en laten geen ruimte
aan enige latitude de l’outil van de restaurateur. 77 Hieruit volgt het cardinale belang
van atelierwerk in een academische restaurateursopleiding. Vaardigheid en vakintuïtie laten zich niet samenvatten in de pagina’s van een boek.
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Toch heeft de restaurateur zijn eigen ‘hand’ en maakt keuzen voor en tijdens het werk. Het is
een weinig aangeroerde kwestie, gesignaleerd in Encyclopédie des métiers. La menuiserie.
Tome 6. ‘Les ouvrages.’ p. 57. Ook het feit dat restaureren ontegenzeggelijk artistieke aspecten
heeft, blijft tegenwoordig onbenoemd.
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Naar inzicht en vakmanschap. A.-J. Roubo’s L'Art du menuisier
over interieurbouw en meubelmakerij in de achttiende eeuw.
Samenvatting
Het achttiende-eeuwse handboek L’Art du menuisier (Parijs, 1769-1775) wordt
doorgaans beschouwd als de rijkste historische bron van informatie over het
maken van betimmeringen en meubelen in de achttiende eeuw. Met een omvang
van 1316 pagina’s en 382 platen was het werk bedoeld als uitputtende beschrijving
van het ambacht der menuisiers. Het gilde van menuisiers ofwel fijntimmerlieden,
omvatte naast meubelmakers en interieurbouwers ook koetsenbouwers en
bouwers van tuinarchitectuur zoals priëlen. Elk van deze ambachten wordt in
L’Art du menuisier beschreven.
Het werk is niet alleen zeer omvangrijk maar werd op een zeer luxueuze wijze
uitgegeven en de kwaliteit van de platen is zelfs hoger dan die van Diderot’s
Encyclopédie. In de loop van de tijd is het gaan gelden als de Bijbel op het vakgebied,
het vakboek waarmee iedere fijntimmerman zich identificeerde. Tot aan 1930 werd
het enige tientallen keren, in telkens bewerkte vorm, uitgegeven ten behoeve van
de beroepspraktijk, wat mogelijk bleef dankzij de sterke oriëntatie van het Franse
fijntimmermansambacht op de achttiende eeuw. Een tweede reden om vast te
houden aan, op zijn minst, de naam van het werk, schuilt waarschijnlijk in de hoge
kwaliteit van het oorspronkelijke werk en de vele inhoudelijke aspecten die
anderhalve eeuw lang hun waarde bleken te behouden. Tenslotte moet de
intrigerende persoon van de auteur, André-Jacob Roubo, worden genoemd. Mijn
onderzoek heeft zich echter niet zozeer gericht op latere edities als wel op de editio
princeps, omdat deze een belangrijke rol heeft in het na-oorlogse onderzoek naar de
historische vervaardigingstechnieken van meubelen en betimmeringen in het
algemeen, en naar het achttiende-eeuwse Franse meubel in het bijzonder.
Hoewel uit L’Art du menuisier door honderden auteurs gegevens worden
ontleend, doet het probleem zich voor dat het werk zelf, noch de auteur ervan,
ooit onderwerp van diepgaand wetenschappelijk onderzoek zijn geweest: er wordt,
anders gezegd, onbekommerd geciteerd uit een ‘grote’ historische bron waarvan
status, achtergrond en waarachtigheid niet zijn getoetst. Het niet kennen van de
ontstaansachtergrond leidt echter dikwijls tot een onjuiste interpretatie van
bepaalde gegevens uit het werk. Bovendien blijkt het een betrekkelijk beperkt
aantal passages te zijn dat graag geciteerd wordt, meestal zonder oog voor de
interne opbouw en samenhang van L’Art du menuisier. Dit laat zien dat moderne
onderzoekers die L’Art du menuisier gebruiken als bron van feitelijke gegevens, het
werk niet in zijn geheel kennen. Ten derde is duidelijk dat de afbeeldingen een
begrijpelijke maar onevenredig grote aantrekkingskracht uitoefenen en dat de
uitleg van de platen in de teksten vaak veronachtzaamd wordt. Wie weet dat op
sommige platen juist voorbeelden worden afgebeeld van verwerpelijke technieken,
begrijpt dat dit wel tot onjuiste interpretatie moet leiden.
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Deze studie probeert L’Art du menuisier inhoudelijk te analyseren en de context
waarin het is ontstaan te onderzoeken. Is het werk inderdaad zo waardevol voor
onze kennis en interpretatie van interieur- en meubelkunst als steeds als
vanzelfsprekend lijkt te worden verondersteld? Afhankelijk van het antwoord op
deze vraag, moet, ten tweede, worden bepaald welke bijzondere betekenis L’Art du
menuisier voor de hedendaagse restauratiepraktijk heeft.
Context
Al bij een allereerste verkenning van de historische context waarin de L’Art du
menuisier tot stand is gekomen, blijkt deze onverwacht rijk en interessant te zijn. Wij
hebben hier niet zomaar te maken met een menuisier die zijn ondervinding en
kennis van het ambacht heeft willen vastleggen voor zijn vakbroeders of voor het
nageslacht. De schrijver, André-Jacob Roubo, is van huis uit weliswaar gezelfijntimmerman maar hij weet zich dankzij enige belangrijke beschermers te
ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer en, wat belangrijker is, tot een geletterd
man en een knap tekenaar. Zijn talenten en ambitie vinden in de Verlichting van
het midden van de achttiende eeuw een vruchtbare bodem om zich in te
ontwikkelen. Een van zijn beschermers, de duc de Chaulnes, introduceert hem bij
de Franse Académie Royale des Sciences, ongetwijfeld met het doel dat Roubo zou
gaan meeschrijven aan de Description des arts et métiers, de beschrijving van alle
industrieën en ambachten, waaraan de Académie in 1761 was begonnen. Het idee
om alle beroepskennis die er bestaat, bijeen te brengen en openbaar te maken, is al
rond 1600 door Francis Bacon ontwikkeld. In 1675 geeft Colbert opdracht aan de
Académie voor dit project en verschillende academici (in het bijzonder Réaumur)
brengen grote hoeveelheden materiaal bijeen, echter zonder er iets van te
publiceren. De prikkel om dat uiteindelijk te doen, vormt de publicatie van de
Encyclopédie door Diderot en D’Alembert, waarvan het eerste deel in 1751
verschijnt. Het Description-project is meer technologisch dan encyclopedisch van
karakter en het richt zich niet tot het algemene geletterde publiek van de
achttiende eeuw, zoals de Encyclopédie, maar tot les artistes du premier ordre. Het
project heeft tot doel om alle industrieën en ambachten in Frankrijk te beschrijven
en naar een hoger plan te tillen door elk te verrijken met kennis en inzichten uit
zowel andere ambachten en industrieën als uit de wetenschap. Doelen zijn het
verhogen van de welvaart en het toerusten van de economie voor de wedloop met
vooral Engeland. Middelen zijn rationalisatie van de productiemethoden en de
toepassing van machines. Machines zoals drukpersen en spinmachines hadden
immers belangrijke vooruitgang teweeg gebracht en men had daarom zeer hoge
verwachtingen van de inzet van nieuwe machines op elk denkbaar gebied. De
hierboven genoemde rationalisatie van productiemethoden wordt voor een groot
deel ondersteund door het publiceren van de Description des arts et métiers.
Verschanst achter hun gildeprivileges vertoonden veel ambachten, in de ogen van
de verlichte savants, geen enkele technische innovatie en gaven zij zonder ambitie,
nieuwsgierigheid of zin voor vooruitgang hun vakkennis door aan een volgende
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generatie. Wat de Académie (en de Verlichting in bredere zin) hier tegenover wil
stellen, is openheid, innovatie, professionalisering.
De ‘vakboeken’ die tezamen de Description vormden, verschillen sterk in omvang
maar hanteren in principe een vast stramien om de productie in elke vorm van
nijverheid te beschrijven: de materialen en hun eigenschappen, de gereedschappen
en machines, de vervaardigingstechnieken, en de producten. De reeks bevat een
breed scala aan werken, van pijpenfabricage tot scheepsbouw. Vooral in de
zestiende eeuw was al een aantal technische werken op verschillende terreinen
gepubliceerd, die de Académie als voorbeelden zag. Daarvan moet in het bijzonder
Agricola’s De re metallica worden genoemd, een werk over het mijnbouwbedrijf dat
qua ordening, taalgebruik en gebruik van afbeeldingen (en zelfs inhoudelijk) voor
de Description richtinggevend was. Het technische handboek als zodanig had dus
een lange voorgeschiedenis die Roubo te respecteren had. Over het algemeen
lijken deze handboeken ook bedoeld te zijn voor een publiek van investeerders,
directeurs en bedrijfsleiders. Dat neemt niet weg dat vervaardigingsmethoden
gedetailleerd werden beschreven. Het handboek moest, als handboek, uitputtend
zijn en bevatte bij wijze van spreken zoveel informatie, dat wie zich inscheepte
naar Canada met L’Art du menuisier onder de arm, aldaar een fijntimmerbedrijf op
hoog niveau zou kunnen beginnen.
Korte beschrijvingen van fijntimmerwerk of -techniek zijn te vinden in een niet
onaanzienlijk aantal historische bronnen van voor 1769, het jaar waarin het eerste
deel van L’Art du menuisier verscheen. Toch is er naast Roubo’s werk weinig
aanwijsbaar dat het fijntimmerwerk systematisch of met enige uitgebreidheid
behandelde. Dit is alleen het geval in de Encyclopédie en in een handvol werken over
bouwkunde. Een belangrijke figuur op dit gebied is de architect/opleider en
architectuurtheoreticus Jacques-François Blondel. Deze beschikte over een
bijzondere technische belangstelling en schreef (en tekende) veel over menuiserie.
Roubo was leerling aan zijn École des Arts.
Van hetgeen over fijntimmerwerk geschreven was, was voor de publicatie van
Roubo’s boek niets van de hand van een praktizerend menuisier. Het schrijven lijkt
zelfs volstrekt wezensvreemd te zijn aan het beroep van fijntimmerman: wat er nà
Roubo is gepubliceerd over meubelmakerij of interieurbouw, is vrijwel allemaal
geschreven door technisch publicisten, die met hetzelfde gemak schreven over
stoommachines of rubberfabricage. Publicaties over dit ambacht van de hand van
beroepsbeoefenaren zijn pas de laatste decennia gebruikelijker geworden, met de
instroom in meubelmakerij en, vooral, meubelrestauratie, van mensen met een
hogere scholingsgraad en een beroepskeuze die meer is geleid door een zoeken
naar inhoudelijke bevrediging in werk, boven economische overwegingen.
Inhoud
Wie in Roubo’s L’Art du menuisier ébéniste (boek III, 3 van L’Art du menuisier)
informatie zoekt over vervaardigingstechnieken in het fijne meubelwerk, treft daar
veel aan over tropische houtsoorten, kleurstoffen en diverse
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marqueterietechnieken, maar nagenoeg niets over houtverbindingen, lijmen of de
manier waarop de rompen van deze meubelen gemaakt worden. Dit hangt samen
met het feit dat Roubo, vanwege het enorme aantal producten die menuisiers maken,
elke bewerking en techniek slechts een keer behandelt. Zodoende staan niet alleen
houtverbindingen en lijmen in boek I, dat ramen, deuren en betimmeringen
behandelt, maar ook het maken van rompen: Roubo gaat er vanuit dat vrijwel ieder
stuk fijntimmerwerk, van stoel tot koets, is opgebouwd uit raamwerken en
panelen. L’Art du menuisier biedt dus geen beschrijvingen van de opeenvolgende
stappen in het bouwen van het product, maar ontleedt de bewerkingen tot een
soort grammatica waarmee aan elke vorm uitdrukking gegeven kan worden. Door
deze abstrahering van het proces, komt het op de lezer minder beeldend en zelfs
afstandelijker over.
Roubo begeeft zich niet buiten de grenzen van zijn eigen gildedomein. Dit
levert een beperking op omdat aan betimmeringen en meubelen vele andere
ambachtslieden, van smeden tot stoffeerders, het hunne bijdroegen. Roubo raadt
de menuisier aan om de nodige kennis op te doen over de ambachten waarmee hij
samenwerkt, maar respecteert angstvallig de piketpalen van elk gilde. Deze
beperking volgt ook uit het feit dat het smids- en stoffeerdersambacht en nog vele
tientallen andere ambachten volgens plan elk een deel binnen de Description
toebedeeld zouden krijgen.
Het is de opdracht van de Académie om van de verschillende ambachten de best
practice te beschrijven, en om bestaande procedés te perfectioneren waar dat maar
mogelijk was. De atelierpraktijk zoals die in L’Art du menuisier beschreven wordt, is
dan ook allerminst die van een gemiddeld atelier. Roubo stelt hoge eisen en laat
zich meer dan eens minachtend uit over ondermaats werk. In zijn tekst staan vele
tientallen suggesties om het werk technisch fraaier uit te voeren. Wat nagestreefd
wordt, is altijd een kwaliteitsverbetering van het product, en niet een efficiëntere
productiemethode. De kwaliteit van het fijntimmerwerk hing vrijwel geheel af van
de kwaliteiten van de werkman. De ontwikkeling van houtbewerkingsmachines
wachtte nog op ontwikkelingen in metaaltechniek en de eerste kwamen pas 50 jaar
later in gebruik. Perfection was in Roubo’s bedrijfstak dus nog niet te realiseren door
de inzet van machines, en wat Roubo qua machines en bijzondere technische
procedés aandraagt, was weinig realistisch of – paradoxaal genoeg – verouderd.
Alles overziend, is het beeld dat L’Art du menuisier oproept vooral van toepassing
op opdrachten in de hoogste kringen, en niet in overeenstemming met de
dagelijkse praktijk van het Parijse atelier van rond 1770, temeer omdat in sommige
gevallen niet duidelijk is of hij bestaande praktijk beschrijft dan wel de ideale.
Roubo is zelf werkzaam in de menuiserie en bâtiment (de vervaardiging van ramen,
deuren, vloeren, huis- en kerkbetimmeringen) en wijdt daar de boeken I en II van
zijn L’Art du menuisier aan. Boek III omvat, bijeen genomen, de bouw van koetsen,
zitmeubelen en gefineerde meubelen; boek IV handelt over spalierwerk ofwel
tuinpriëlen en andere tuinarchitectuur. Het kennelijk gebrek aan evenwicht dat uit
deze indeling spreekt, heeft waarschijnlijk verschillende oorzaken. De boeken over
menuiserie en bâtiment waren veel langer geworden dan de bedoeling was, zodat de
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overgebleven takken van het fijntimmerwerk samen in een boek werden ‘gepropt.’
Het vierde boek moest noodzakelijkerwijze toegevoegd worden toen de treillageurs
in 1769 aan het gilde der menuisiers waren toegevoegd.
Zoals verwacht mag worden, getuigen de eerste twee boeken het meest
overtuigend van Roubo’s kennis van een atelierpraktijk op hoog niveau. Hij bezit
veel ervaring in kerktimmerwerk, waar geld nauwelijks een rol speelt en dat dus
van hoge kwaliteit is. Naast alle technische aspecten van het bouwen van
binnenhuisarchitectuur, komen ontwerpvoorschriften hier (evenals in deel IV over
spalierwerk) uitgebreid aan de orde. Het ontwerpen ontwikkelt zich vooral in de
achttiende eeuw tot een apart beroep. In L’Art du menuisier wordt duidelijk dat de
architect (of décorateur) meer en meer de voorname opdrachten naar zich toe trekt
zodat er voor de uitvoerende menuisier minder rest. Zolang deze de regels van het
ontwerpen beheerst – en dat a fortiori met intrede van het neo-classicisme – weet
hij zich in dit opzicht staande te houden.
Zijn kennis van de andere takken van het fijntimmerwerk leerde Roubo van
verschillende werklieden. Wat hij hierover schrijft, is zonder twijfel adequaat en
correct maar het verraadt nergens de hands-on ervaring die uit de eerste delen
spreekt. Het weerhoudt Roubo er echter allerminst van om ook hier veel
suggesties te doen om beter werk te maken.
Als voorbeeld van de door Roubo gevolgde manier van beschrijven van elk
deelambacht, kan in vogelvlucht gekeken worden naar boek III, deel 2 over het
maken van zitmeubelen, bedden en tafels. Dit begint met een behandeling van de
houtsoorten en gereedschappen die men gebruikt. Hierop volgt een beknopt
overzicht van zitmeubelen uit vroeger eeuwen. Een dergelijke beschrijving van
beginstadia geeft aan hoe (vormen van) producten zich ontwikkeld hebben, en
verklaart het peil dat het ambacht bereikt heeft; deze aetiologieën vormen een vast
ingrediënt in de description-delen en andere achttiende-eeuwse technische literatuur.
Omdat het niet mogelijk is om elk stoeltype te behandelen, kiest Roubo twee
representatieve typen uit waarvan hij alle aspecten behandelt (met uitzondering van
bewerkingstechnieken die hij in de boeken I, II en III,1 al heeft uitgelegd). Van de
chaise à la reine, een stoel met rechte rugleuning en zonder armleggers, legt hij
opbouw, vorm en maten uit, en de overwegingen voor bepaalde keuzes hierin: zo
dient een rugleuning niet al te hoog te zijn omdat dit het kapsel van zowel dames
als heren benauwt. Roubo legt omstandig uit hoe de gebogen vormen van deze
rococo-stoel met de passer geometrisch zuiver uitgetekend kunnen worden. Het
enige feitelijke maakwerk dat stoelenmakers zelf verrichten, is het uitzagen van de
onderdelen en het maken van de pen-en-gatverbindingen. Snijwerk laten zij vaak
over aan houtsnijders. Het resultaat laat vaak veel te wensen over. Roubo’s kritiek
op ondermaats werk vormt een rode draad in het deel over stoelenmaken, al ziet
hij in dat het een gevolg is van het feit dat marchands aan stoelenmakers te weinig
betalen. Een voor stoelen bijzondere techniek is het bekleden met rotan. Roubo
bespreekt materiaal, gereedschap en werkvolgorde hiervan, en legt uit hoe men op
gebogen rococo zittingen en rugleuningen de verdeling van het rotan geometrisch
verantwoord kan aanbrengen. De beschrijving van de fauteuil en cabriolet, een stoel
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met armleggers en een gebogen rug, bevat opnieuw uitleg over de meetkunde die
nodig is om de complexe ruimtelijke vormen van dit stoeltype te kunnen tekenen.
Na het behandelen van basisvorm en techniek, geeft Roubo voorbeelden van
versiering van het werkstuk in kwestie. Dat de snel wisselende mode in
vormgeving van stoelen hem blijkbaar tegen de borst stuit, zegt iets over zijn
karakter. Maar hoewel versiering volgens hem in veel gevallen assez arbitraire is,
voegt hij bij veel meubeltypen voorbeeldprenten toe. Ook al omdat gesneden
decoratie het domein is van de sculpteur, besteedt Roubo hier weinig aandacht aan.
Des te meer aandacht is er echter voor stereometrie, een tekentechniek om
uitgesproken ruimtelijke vormen zoals bijvoorbeeld gebogen rugleuningen, in het
platte vlak weer te geven. De tweede helft van boek II van L’Art du menuisier vormt
een afzonderlijk stereometrieboek van circa 180 pagina’s en ruim 60 platen. Dit
geavanceerde tekenwerk wordt niet in het atelier geleerd maar in tekenscholen.
Wie ermee uit de voeten kan, is in staat om nauwkeurig driedimensionale vormen
uit te tekenen. Dat levert niet alleen materiaalbesparing op in de productiefase van
het werk, maar betekent ook dat de menuisier elk denkbaar nieuw ontwerp weet te
realiseren. Dergelijk tekenwerk werd vaak door beroepstekenaars gemaakt. Het is
niet overdreven om te stellen dat Roubo het aan de fijntimmerman opdringt. In
L’Art du menuisier worden alle kennis en vaardigheden bijeengebracht die de
fijntimmerman nodig heeft om als zelfstandig vakman te blijven functioneren en
niet alleen uitvoerder te zijn van wat architecten en dessinateurs voorschotelen.
Roubo wist uit eigen ondervinding dat kennis de mogelijkheden geeft om op eigen
benen te staan. Uit zijn in 1777 gepubliceerde werk over theaterbouw spreekt zelfs
zonder twijfel dat Roubo de ambitie had om de rol van architect op zich te nemen,
een ambitie die hij uiteindelijk niet weet te realiseren.
Ontwerptheorie en stereometrie vormen de meest omvattend uitgewerkte
theoriestukken in Roubo’s werk. In korter bestek introduceert hij domeinen als
mechanica, scheikunde en materiaalkennis. Zijn uitgangspunt is dat de
fijntimmerman niet onnadenkend moet nadoen wat zijn leermeester hem ooit
leerde, maar dat hij vooral moet leren om weloverwogen keuzen te maken op
grond van zijn kennis van oorzaak en gevolg. De handboeken uit de Descriptionreeks hebben qualitate qua een normatief karakter en houden de lezer een na te
streven ideaalbeeld voor. Dit geldt ook voor L’Art du menuisier. Uit negentiendeeeuwse meubelkunst is af te lezen dat het technisch niveau van het fijntimmerwerk
sterk is gestegen; wat L’Art du menuisier hieraan heeft bijgedragen, valt buiten mijn
onderzoek maar het moet gezegd worden dat het werk de eerste 50 jaar na zijn
publicatie maar een zeer smal spoor heeft getrokken en niet voor circa 1835 door
beroepsgroep werd omarmd. De verlichte fijntimmerman is er echter, met
uitzondering van Jacob-André Roubo zelf, nooit gekomen.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat L’Art du menuisier een belangrijke
kunsttechnologische bron is, geschreven door een technisch schrijver met een
degelijke ambachtelijke achtergrond. De publicatie heeft als doel om menuisiers met
hart voor hun vak en een verlichte levensinstelling, de middelen aan te reiken om
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hun vak zelfstandig en op een hoog niveau uit te oefenen. Van de kant van de
uitgever, de Académie des Sciences, is sprake van de ambitie om het ambacht te
rationaliseren, technische en economische impulsen te geven en het los te maken
uit de corporatieve greep. L’Art du menuisier heeft geen betrekking op de gemiddeld
gangbare atelierpraktijk maar op menuiserie van de hoogste kwaliteit. Het werk bevat
een grote hoeveelheid informatie die de interpretatie van achttiende-eeuwse
betimmeringen en meubelen op materieel en technisch niveau kan ondersteunen.
Niet alleen de fysieke techniek is door Roubo omstandig en helder uiteengezet,
maar ook de theoretische deelgebieden van het ambacht. Elke interpretatie baseert
zich vanzelfsprekend in eerste instantie op betimmering of meubel zelf, maar
L’Art du menuisier biedt veel kennis die uit de bewaard gebleven objecten niet
herleidbaar is, en in veel gevallen een belangrijke aanvulling van onze kennis
vormt.
Ten aanzien van de vraag wat L’Art du menuisier heeft te bieden aan de
restaurateur van betimmeringen en meubelen, concludeer ik het volgende.
Waar het materiële restauratietechniek betreft, bevat L’Art du menuisier vrijwel niets
bruikbaars, anders dan voor het bijmaken van verloren geraakte onderdelen naar
historische technieken. L’Art du menuisier geeft geen bruikbare informatie over enig
specifiek historisch object. De kennis van de beschrijvingen van materiaal,
techniek en opbouw uit L’Art du menuisier kan in een algemene zin de analyse van
betimmeringen en meubelen ten dienste kan staan. Naast strikt materiële gegevens,
komt uit de tekst naar voren welke doelen de fijntimmerman voor ogen had en
met welke artistieke, bedrijfseconomische en andere omstandigheden hij te maken
had. L’Art du menuisier heeft voornamelijk een rol te vervullen als bron voor
atelierpraktijk binnen het onderzoek dat vooraf gaat aan restauratie, en dit des te
sterker naarmate het te restaureren object dichter verwant is aan Parijse
betimmeringen en meubelen uit de achttiende eeuw. Met de nodige
voorzichtigheid, is Roubo’s werk te gebruiken om licht werpen op objecten uit
andere perioden en localiteiten.
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To the best of knowledge and ability. A.-J. Roubo’s L'Art du
menuisier on interior woodwork and cabinetmaking in the eighteenth
century. Summary
The eighteenth-century treatise entitled L’Art du menuisier (Paris, 1769-1775) is
widely considered to be the richest source of information on the manufacture of
interior woodwork and furniture. The work was intended to be an allencompassing description of the joiner’s craft, numbering 1316 pages of text and
382 plates. The menuisiers’ guild was made up of interior joiners, coach builders,
cabinet makers and trelliswork makers. L’Art du menuisier gives a description of the
craft of each of these.
The book is not merely voluminous but was edited in a most sumptuous way; it
can be said without exaggeration that the plates are of even higher quality than
those in Diderot’s Encyclopédie. The work came to be regarded as something of a
Bible within the trade, reflecting the ambition of every joiner. Up until 1930, it was
repeatedly being updated and reedited, to be used in contemporary professional
practice. It did not become obsolete thanks to the strong focus of french joinery
on its glorious eighteenth-century. It seems likely that the high standards of the
original work and the fact that much of its content proved its mettle in the course
of a century and a half, together made publishers decide to adhere to at least the
original title, helped no doubt by the inspiring character of the author, AndréJacob Roubo. My research does not, however, concern the many later editions, but
rather the editio princeps, because of its essential role in post-war research into
historic production methods in interior woodwork and cabinet making in general,
and eighteenth-century french furniture in particular.
Although L’Art du menuisier has furnished historical information to hundreds of
publications, it is curious that the work itself nor its author have ever been the
subject of serious scientific investigation: in other words, this ‘prime historical
source’ has been quoted over and over without its essence, background or
reliability ever being looked into. Not knowing its origins and intentions can,
however, lead to mistaken interpretation of certain information contained in it.
Quotations from L’Art du menuisier are taken from a relatively limited number of
paragraphs, generally without any regard for the structure and internal links within
the work. This suggests that researchers who use L’Art du menuisier as a mine for
factual data, have little knowledge of the whole. Furthermore, it is clear that the
plates are being used frequently with too little or no attention at all being paid to
the accompanying text. Not being aware of the fact that some plates illustrate
methods that are to be avoided, one is vulnerable to drawing inappropriate
conclusions.
This study aims to analyse the structure and content of L’Art du menuisier and
surveys the context in which it came into being. Will the work prove to be as
essential to our knowledge and interpretation of interior woodwork and furniture
as it is generally supposed to be? With the answer to this first question in mind, it
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needs to be determined what particular role L’Art du menuisier has to play in
modern approaches to conservation and restoration.
Context.
Even a first brief survey of the historical context in which L’Art du menuisier was
produced, turns out to be unexpectedly rewarding and interesting. The author we
meet is not an average menuisier who meant to record his experience and
knowledge of his craft for the benefit of his colleagues or of posterity. The author,
Jacob-André Roubo, did in fact start out as a apprentice-joiner, but with the
backing of a number of high-placed protectors, he managed to become an
entrepreneur and, more importantly in our context, a man of letters and a fine
draughtsman. The Enlightenment of the middle eighteenth century provided an
environment in which his talents and ambition could bear fruit. One of his
protectors, the duc De Chaulnes, introduced him at the Académie Royale des
Sciences, no doubt having in mind that Roubo should contribute to the Description
des arts et métiers, the description of all trades and industries on which the Académie
had been engaged since 1761. The idea to collect and publish all existing
knowledge from within professions, was first developed by Francis Bacon around
1600. Colbert charged the Académie with this project in 1675 and several
academicians, Réaumur in particular, collected a great deal of material for it,
without, however, publishing anything. The incentive to do so came from
Diderot’s publication of the first volume of his Encyclopédie in 1751. The Descriptionproject is technological in character rather than encyclopaedic and was not aimed,
as the Encyclopédie was, at the general eighteenth-century reading public, but at les
artistes du premier ordre. The project was meant to make descriptions of all trades and
industries in France and bring them to a higher level by enriching them with
knowledge and insights from both science and from cross-fertilization by other
trades and industries. The objectives were to increase prosperity and to provide
industries with the means to compete with, in the first place, England. Invention
and deployment of new machines and rationalisation of production methods were
seen as means to achieve these objectives. Machines such printing presses and
spinning jennies had led to important steps forward and thus machines were
expected to bring great rewards wherever man found ways of putting them to use.
The publication of the Description des arts et métiers was intended to be a prime
stimulus to rationalizing production techniques. In the eyes of enlightened savants,
many trades displayed no inclination whatsoever towards technical innovation,
ensconced as they were behind the privileges which guilds accorded them;
professional expertise was passed on to the next generation without ambition,
inventiveness or sense of progress. The Académie (and in a broader sense,
Enlightenment generally) intended to counter this attitude with openness,
innovation and enhanced professionalism.
The treatises that together make up the Description, vary widely in extent but all
are laid out along the same lines, describing the manufacturing processes in any
trade or industry: materials and their properties, tools and machines, methods of
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production, and end products. The series covers a wide range of activities, from
making pipes for smoking to ship building. Publication of books which the
Académie looked upon as examples, had begun back in the sixteenth century.
Agricola’s De re metallica on mining, in particular provided general principles for
ordering of subject matter, the use of appropriate language and of illustrations (in
fact, even much of its content was still of use). Technical treatises as such thus had
a long lineage, the conventions of which Roubo had to adhere to. Generally
speaking these treatises were written for a readership of investors and managers,
without however neglecting ample attention being given to details of production
methods. To fulfill its function, a treatise had to be complete up to the last detail
and contain so much information that any man emigrating to Canada with a copy
of L’Art du menuisier in his trunk, would find himself able upon arrival to set up a
first-rate joiner’s shop.
Joinery and joiners’ techniques are described in a fair number of historical
sources prior to 1769, the year the first part of L’Art du menuisier was published.
None of this provides anything like a full and systematic treatment of the subject.
Technical aspects of joinery are only to be found in the Encyclopédie and a handful
of books on architecture. One of the more important people in this respect is the
architect/educator and architectural theorist Jacques-François Blondel. He had a
marked interest in the technical aspects of building and menuiserie features in many
of his writings and drawings. Roubo came to be a pupil in his École des Arts.
Before Roubo took up his pen, none of what had been published on joinery,
had been written by a practising menuisier. The act of writing, in fact, would seem
to be viewed by menuisiers as something completely alien. After Roubo, anything
published on cabinet making or interior woodwork was compiled by technical
writers who would write with the same ease on steam enigines or gutta percha.
Books by practising joiners on their trade have become more common only in the
last few dacades, probably as a result of an influx into cabinet making, and more
specifically into furniture restoration, of people with high levels of education for
whom a sense of fulfillment prevails over economic returns.
Content of L’Art du menuisier
Searching Roubo’s L’Art du menuisier ébéniste (book III, 3 of L’Art du menuisier)
for information on techniques used in the manufacture of fine furniture, the reader
finds much on exotic wood species, colouring agents and a number of marquetry
techniques, but very little on wood joints, the use of glue or the way that carcase
work for such pieces was made. This stems from the fact that Roubo treats each
woodworking technique only once, it being impossible to describe all stages of
production of each of the wide range of types of objects that menuisiers create.
Thus, Book I (on windows, doors and ?) treats woodworking joints and glues, but,
by implication, also carcase work: in Roubo’s perception, any type of joiner’s work,
be it a chair, a state bed or a coach, is basically an assemblage of stretchers, rails
and panels. L’Art du menuisier does not offer narrative descriptions of each
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consecutive step in the realisation of a project, but it separates out all techniques,
arranging them into a grammar with which any type of object may be composed.
Dividing the joiner’s art up in this systematic fashion does not give the reader a
picture of actual workshop practice but tends to remain rather abstract.
Roubo will not venture outside the domain of the joiners’ guild. This restricts
our overall picture as professionals from a great number of trades, from metal
workers to upholsterers, make a contribution to the manufacture of interior
woodwork and furniture. Roubo urges the menuisier to learn about the trades he
cooperates with, but steers well clear of conflicts about areas of competence.
Metalwork, upholstery and a host of other trades were to be the subject of future
Description-publications.
The Académie required its authors to describe best practice in each trade or
industry, and perfect existing working methods wherever possible. The workshop
practices we encounter in L’Art du menuisier can therefore hardly be considered to
be those of an average joiner. Roubo set high standards and did not hesitate to be
scathing about incompetent work. His text contains scores of suggestions to
improve techniques. What is aimed for, are almost invariably improvements in the
quality of products, not more efficient or quicker ways to make them. The quality
of joiners’ work depended to a great extent on the competence of joiner himself.
The development of woodworking machinery had to await developments in metals
technology and would not be around for another 50 years. In Roubo’s line of work
perfection was therefore not to be attained by deploying machines. The few
machines that Roubo did present, were either almost unworkable or, paradoxically,
outdated.
Taking all into account, it appears that L’Art du menuisier conjures up a picture of
the manufacture of furniture and interior woodwork for a restricted elite clientèle,
far removed from current practice of Paris ateliers of around 1770. In some
instances it is not even altogether clear whether he is describing existing methods
or one his idealized perfections. Roubo was himself active in menuiserie en bâtiment
(manufacture of windows, doors, floors, and all manner of domestic and church
woodwork) to which he devotes Book I and II of L’Art du menuisier.
Coachbuilding, chairmaking and veneered furniture together make up Book III;
Book IV concerns trellis work and garden architecture. There are presumably
several causes for this obvious lack of equilibrium witnessed by this arrangement.
The two books on menuiserie en bâtiment turned out much more voluminous than
originally intended, which caused the other three branches of menuiserie to be
compressed into a single book. The fourth book needed to be added when the
treillageurs came to be recognized as a separate branch within the menuisiers-guild in
1769.
As can be expected, the first two books most convincingly bring out Roubo’s
expertise in the joiner’s art. He was highly skilled and experienced and in church
woodwork, a field of work where quality comes before cost. Apart from technical
matters pertaining to interior woodwork, Roubo devotes ample space to matters of
design theory and the many practical rules resulting from it (as they do in Book IV
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on trellis work). In the course of the eighteenth century, interior design developed
into an independent and mature profession. It transpires from L’Art du menuisiers’
pages that the architect or décorateur obtains more and more of the high-end
assignments, at the expense of the menuisier. Only as long as he has the rules of
interior design at his fingertips – the more so with the advent of neo-classicism –
can he manage to stand his ground in this respect.
Roubo was indebted to colleagues for his expertise in other branches of joinery.
What he writes about these, is no doubt adequate and correct but the reader
somehow misses the hands-on experience that flavor the first two books. Even so,
Roubo isn’t shy about giving advice to coach builders, chair makers or
cabinetmakers on better ways to carry out their work.
As an example of the method Roubo adopted to treat each of the trade’s
branches, I shall give a brief overview of book III, part 2, on the manufacture of
seating furniture, beds and tables. It opens with description of the appropriate
wood species and tools particular to chair making. Roubo continues with a concise
history of seat furniture of the past. A description of earlier ancient forms indicates
how objects developed, and establishes the level that has been attained in the
present. Aetiologies like this are a standard ingredient of Description-treatises and
much other eighteenth-century technical books. As space will not allow due
treatment to all types of seat furniture, Roubo singles out two types of which he
discusses all aspects, excluding techniques he already treated in books I, II and III,
1. He provides construction details, measurements and a general outline of the
chaise à la renie, a chair type with a flat back and without arm rests, explaining the
many choices to be made: the top rail of the back, for instance, should not be too
high or it will spoil the hairdo, not only those of ladies but of of men as well. It is
elaborately explained how the rococo curves in this chair can be drawn with
geometrical exactness using compasses. Roubo mentions that chair makers hardly
carry out more actual woodworking than cutting out the parts and assembling
them with mortise-and-tenon joints. All decoration is done by wood carvers. The
end product leaves much to be desired. Roubo’s sneers at sub-standard work is a
recurring theme in the chapters on chair making; he does, however, acknowledge
that the problem is caused by marchands paying chairmakers too little for theit
work. A technique particular to chairs, is caning. Roubo discusses material
properties, the tools needed and the sequence in applying cane. A special difficulty
arises when caning seats and back rests with rococo contours, as spacing between
various strand of cane must be determined geometrically. The description of the
second chair, a fauteuil en cabriolet, a chair type with armrests and a complex,
concave back rest, again contains an exposition of the geometry required for
drawing three-dimensional forms. After discussing these two standard chair types,
Roubo gives some examples for their decoration. Constant changes occurring in
chair design are apparently not to his liking, which seems to tell us something
about his character. But even though he feels that in most cases the decoration is
assez arbitraire, he does include examples of many types of furniture. Carving is
mentioned only in passing, it being the domain of the sculpteur, not the chair maker.
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All the more room is allocated to stereometry, a drawing technique that allows
three-dimensional forms such as curved back rests of chairs, to be represented on
a flat surface or paper. The second half of book II of L’Art du menuisier constitutes
a separate, 180 page and 60 plate, treatise on stereometry. This advanced drawing
method was not learnt in the atelier but in drawing schools. Being proficient in it,
one is able to draw three-dimensional objects most accurately. This not only leads
to a more economical use of wood in the production phase, but it also puts the
joiner into a position where he is able fabricate entirely new designs. It was a
drawing technique used by professional draughtsmen. One can say without
exaggeration that Roubo attempts to force it upon his fellow-joiners. In L’Art du
menuisier all knowledge and skills are collected that the joiner needs in order to
function independently in stead of merely carrying out what architects and
décorateurs design. From his own experience Roubo had learnt that knowledge and
expertise are needed to avoid being dependent on others. The book he published
in 1777 on theater construction leaves us in no doubt about his ambition to be an
architect, a goal that in the end he was unable to reach.
Design theory and stereometry are the two theorical subjects Roubo elaborated
most extensively. Domains such as mechanics, chemistry and materials’ physical
properties are treated much more succinctly. From his point of view, a joiner
should not merely uncritically practice what he has learnt from his master, but he
must accustom himself to making decisions on the basis of his knowledge of cause
and effect. The treatises in the Description- series exhibit, as they must do, a
normative character and present the reader with an idealised version of
manufacturing methods. This is clearly observable in L’Art du menuisier.
Nineteenth-century furniture illustrates that quality levels in joinery have improved
markedly; the question in how far L’Art du menuisier contributed to this
phenomenon falls outside the scope of my research, however, it has to be said that
the book did not make much of an impact in the first 50 years after its publication.
Not before 1835 did the professional community show any positive appreciation
of it. If we exclude André-Jacob Roubo himself, the Enlightened Joiner never
came to be.
My research shows that L’Art du menuisier is a highly important art technological
source, written by a technical author with a solid background in practical
woodworking. The book was intended to provide joiners having an enlightened
frame of mind and truly caring about their profession, with the means to exercise
their craft independently and on a high level. Its publisher, the Académie des
Sciences, wished to set menuiserie on a solid rational groundwork, stimulating it
technically and economically, and loosen the guild’s grip on it. L’Art du menuisier
does not provide a picture of working practices in the average menuisier’s workshop
but is concerned first and foremost with best practice. This must be borne in mind
when making use of the information L’Art du menuisier contains that can be of help
in understanding material and technical aspects of eighteenth-century furniture and
interior woodwork. Beyond clear and elaborate technical explanations, Roubo
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discusses theoretical issues of his craft elaborately. Any interpretation of
woodwork or furniture must of course primarily be based on the objects
themselves but L’Art du menuisier offers much information that cannot be deduced
from the objects that have come down to us. In many instances Roubo adds
valuable information to our knowledge.
As to the question what L’Art du menuisier has to offer to the conservator of
furniture and woodwork, I come to the following conclusion. L’Art du menuisier
offers no information on known historical pieces. On actual restoration
techniques, L’Art du menuisier does not contain anything that might be applied,
other than in the case of historically informed reproduction of parts that have
gone missing. What the conservator can learn from L’Art du menuisier concerning
materials, techniques and construction can be of help when analyzing woodwork
and furniture in a more general sense. Quite apart from strictly material
information, it transpires from Roubo’s texts what joiners aimed to achieve as
artists and entrepreneurs, and what were the possibilities and limitations they had
to reckon with. L’Art du menuisier’s has a role to play in the research preliminary to
restoration work, in answering questions on historical manufacturing methods.
This applies especially if the object under consideration comes from an eighteenthcentury Parisian background. Used with due prudence, Roubo’s work can be
consulted to resolve questions surrounding objects from other periods and
localities.
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Bijlage A
menuisier

Vertaling van de volledige inhoudsopgave van L’Art du

Boek 1. De kunst van het fijntimmerwerk: bewegend werk
Uittreksel uit de registers van de Académie Royale des Sciences
Voorwoord en indeling van dit werk

Hoofdstuk 1 Kort overzicht van de elementen van de meetkunde
Deel 1 Lijnen, hoeken, cirkels en halve cirkels
par. 1 Verschillende manieren om een loodrechte lijn te construeren
par. 2 Methode om een loodrechte lijn te construeren op het eind van
lijnstuk
par. 3 Methode om een lijn te construeren die loodrecht staat op het
midden en op het eind van een deel van een cirkel
par. 4 Manier om parallelle lijnen te trekken
par. 5 Over hoeken, het tekenen van een cirkel, van een halve cirkel,
hun toepassingen
par. 6 Gebruik maken van de gradenboog
Deel 2 Oppervlakken, algemeen, driehoeken etc.
par. 1 Vierzijdige figuren
par. 2 Regelmatige veelhoeken
par. 3 Het ovaal, verschillende soorten van ovalen
par. 4 Driedimensionale lichamen in het algemeen
Deel 3 Het meten van lijnstukken en vlakken
par. 1 Berekening van oppervlaktes
Deel 2 Manier om verschillende oppervlaktes te berekenen
Deel 3 Inhoudsmaten berekenen, berekening van de oppervlaktes van
ruimtelijke lichamen
Deel 4 Inhoudsberekening van ruimtelijke lichamen

i-ii 1
1
4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
11
12
14
16
17
19
20

Hoofdstuk 2 Houtsoorten die gebruikt worden voor fijntimmerwerk
Deel 1 Kwaliteiten van het hout
Deel 2 Handelsmaten en het oplatten van het hout
Deel 3 Het herzagen van het hout

22
23
27
32

Hoofdstuk 3 Lijstwerk
Deel 1 Profielen, algemeen
par. 1 Methode om profielen meetkundig te tekenen
par. 2 Lijstwerk dat in fijntimmerwerk wordt toegepast
Deel 2 De verschillende typen lijsten in het fijntimmerwerk

40
40
41
43
44

Hoofdstuk 4 De kunst der houtverbindingen, toepassingen en verhoudingen
Deel 1 Verschillende methoden om lengteverbindingen te maken

45
47

1

De uittreksels zijn geschreven door Henri-Louis Duhamel du Monceau.

242

Hoofdstuk 5 Het gereedschap van de fijntimmerman, verschillende soorten,
vormen en hun gebruik
Deel 1 Het vaste gereedschap van de werkplaats
Deel 2 Het gereedschap van de werklieden
Deel 3 Gereedschap voor het zagen en schaven
Deel 4 Gereedschap om groeven en verbindingen te maken
Deel 5 Gereedschap voor gecontourneerd werk; gereedschap voor rechte en
gebogen lijsten; gereedschap voor het nabewerken en plaatsen van het
werk

49
52
52
54
68
82

Hoofdstuk 6 Bewegend werk, vormen, lijsten en verbindingen
Ramen, algemeen
Deel 1 Grote ramen
Deel 2 Ramen met onderin een paneel
Deel 3 Ramen voor twee étages
Deel 4 Dubbele ramen
Deel 5 Raamluiken en jalouzieën
Deel 6 Zonweringen

90
90
91
100
101
102
104
105

Hoofdstuk 7 Luiken

107

Hoofdstuk 8 Kleinere ramen, algemeen
Deel 1 Ramen voor bovenverdiepingen, schuiframen

113
114

Hoofdstuk 9 Deuren, algemeen
Deel 1 Inrijpoorten
Deel 2 Verschillende soorten sluiting, manier om deze te kiezen
Deel 3 Constructie en versiering van loopdeuren
Deel 4 Koetshuisdeuren, nederhofdeuren
Deel 5 Kerkdeuren en paleisdeuren

1192
119
121
122
126
127

Hoofdstuk 10 Middelgrote deuren, algemeen
Deuren voor woonhuizen of enkele deuren
Deel 1 Binnendeuren, vervolg van middelgrote deuren
Deel 2 Manieren om vorm en breedte van architraven te bepalen
Deel 3 Methoden om dagkanten van deuren te betimmeren
Deel 4 Deuren met aangeschaafd lijstwerk
Deel 5 Deuren met inleglijsten
Deel 6 Deuren waarvan de regels gecontourneerd en gedecoreerd kunnen zijn
Deel 7 Manieren om regels te contourneren
Deel 8 Manieren om het verstek tussen gecontourneerde regels en deurstijlen te
maken
Deel 9 Deuren waarvan de vorm van de regels of decoratie aan de ene kant
anders is dan aan de andere kant
Deel 10 Methoden om deuren in de lambrizering te maken

128
128
129
134 3
136
137
140
141
142

2
3

De paginanummers 121, 122, 123 en 124 komen twee keer achter elkaar voor.
erratum hersteld
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143
144
146

Deel 11 Vlakke deuren met opgelegd of ingekroosd lijstwerk

147

Hoofdstuk 11 Kleine deuren
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Boek 2. De kunst van het fijntimmerwerk: vast werk

Woord vooraf van de schrijver
Uittreksel uit de registers van de Académie Royale des Sciences
De kunst van de fijntimmerman

i
ii
153

Hoofdstuk 1 Parket en vloeren, algemeen
Deel 1 Manieren om vloerbalken te leggen en te verdelen
Deel 2 Manieren om parket te plaatsen, opbouw van parket en vlakverdelingen
Deel 3 Verschillende soorten vloeren, hun constructie en de manier om het
parket erop aan te brengen

154
155
157

Hoofdstuk 2 Lambrizeringen, algemeen
Deel 1 Verschillende soorten lambrizeringen, hun vorm, toepassing en
verhoudingen
Deel 2 Versiering en opbouw van schoorsteenbetimmeringen, het werk er
tegenover, en van penanten in het algemeen
Deel 3 Versiering en betimmering van raamdagkanten
Deel 4 Versiering en constructie van bovendeurstukken of attieken

164

161

164
174
181
184

Hoofdstuk 3 Decoratie van appartementen, algemeen, verschillende
soorten appartementen
Deel 1 Vestibules, antichambres, eetkamers, ontvangstruimten, speel- en
muziekkamers, slaapkamers en staatsievertrekken
par. 1 Vestibules
par. 2 Antichambres
par. 3 Eetkamers
par. 4 Ontvangstvertrekken, gezelschaps- en muziekkamers
192
par. 5 Slaapkamers
par. 6 Staatsievertrekken
Deel 2 par. 1 Ontvangstzalen, ruimtes voor openbare of privé ontvangsten
par. 2 Salons en galerijen
Deel 3 Privé appartementen
par. 1 Kleedkamers en boudoirs
par. 2 Gemakken en badkamers
Deel 4 par. 1 Archiefruimtes en archiefkasten
par. 2 Bibliotheken, constructie en versiering
par. 3 Verzamelaarskabinetten

194
197
199
200
202
202
203
205
206
212

Hoofdstuk 4 Kerkbetimmering

213

244

185
187
187
187
188

Deel 1 Het kerkkoor, algemeen, zijn betimmering, verschillende soorten daarin 214
Deel 2 Koorbanken, hun constructie, vorm, verhoudingen en versiering
217
Deel 3 Het timmerwerk waar de koorbanken opstaan en hoe dit aangebracht
wordt; manier om koorbanken te verdelen over een kwart of halve cirkel 226
Hoofdstuk 5 Sacristieën en schatkamers, algemeen
Deel 1 Kazuifelkasten, hun verhoudingen en constructie
Hoofdstuk 6 Biechtstoelen in het algemeen, hun verhoudingen en
constructie
Deel 1 Preekstoelen
Deel 2 Altaren, hun versiering en verhoudingen, en de versiering van de zij
kapellen, algemeen
Deel 3 Portalen, hun versiering en constructie

229
229
235
239
241
244

Hoofdstuk 7 Orgelkassen in het algemeen
Deel 1 De versiering van orgelkassen en hun verhoudingen
Deel 2 De opbouw van orgelkassen

245
246
251

Hoofdstuk 8 Manieren om betimmeringen te plaatsen
Deel 1 Het ijzerbeslag waarmee betimmeringen gemonteerd worden
Deel 2 Noodzakelijke voorbereidingen voor de montage
par. 1 Methoden om ramen te plaatsen
par. 2 Methoden om grote en kleine deuren af te hangen
par. 3 Methoden om lage en kamerhoge lambrizeringen en spiegels etc.
te monteren

258
258
264
265
266

Hoofdstuk 9 De tekenkunst, algemeen
Deel 1 Methoden om ruimten in te meten
par. 1 Methode om een plattegrond van het werk te maken
par. 2 Methode om het hout voor te bereiden voor de houtsnijder
Deel 2 De manier om houten onderdelen aan elkaar te lijmen
par. 1 Methode om houten zuilen samen te stellen, basementen
en kapitelen, tevens hoofdgestellen en sokkels
par. 2 Methode om gebogen delen te lijmen

273
273
277
280
283

Hoofdstuk 10 De tekenkunst in eigenlijke zin, ofwel de kennis van gebogen
lijnen die voorkomen in fijntimmerwerk
Deel 1 Begrippen uit de stereotomie die nodig zijn voor het tekenen
par. 1 Uitslagen van oppervlakken van verschillende lichamen
par. 2 Doorsnede en uitslag van een rechte conus, van een schuine
conus, van de bol en van de spiraal
par. 3 Verschillende methoden om parabolen en ellipsen te tekenen
par. 4 Doorsnijdingen van ruimtelijke lichamen
Hoofdstuk 11 Verschillende plaatsen waarvan de betimmering middels
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268

286
291
292
294
294
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305
307

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

tekeningen wordt uitgewerkt, en de methode om deze
betimmeringen in massief hout uit te voeren
Verschillende methoden om tekenstukken uit te voeren in massief hout
par. 1 Methode om booggewelven en holle booggewelven te lijmen
par. 2 Methode om onregelmatige booggewelven, apsisgewelven en
segmentbooggewelven te lijmen
Methoden om St.-Antoine-raambooggewelven te lijmen, en om alle
mogelijke doorsneden ervan te vinden
par. 1 Methode om verhoogde of verlaagde St.-Antoine-raambooggewelven te lijmen, en hun contre-parties
par. 2 Methode om Montpellier-raambooggewelven te lijmen, en om alle
doorsneden ervan te vinden
par. 3 Methode om Marseille-raambooggewelven te lijmen, en hun
contre-partie
Methode om regelmatige en onregelmatige duigstukken te maken, en om
de verbindingen in horizontale schenkels te tekenen
par. 1 Onregelmatige raambooggewelven, en samengestelde, zowel naar
hun grondplan als naar hun aanzicht
Trompen, algemeen, en de methode om ze in hout uit te voeren
par. 1 Trompen in nissen, en trompen met een onregelmatig grondplan
par. 2 Verschillende methoden om houten spiraalstukken en
wenteltrapplafonds te lijmen

Hoofdstuk 12 Methode om hout schuin of scheluw te schaven, zowel rechte
als gebogen stukken
Deel 1 Projectie van rechte lijnen, of de methode om rechte ribben te tekenen en
er alle doorsnedes van te bepalen
par. 1 Rechte ribben met lijstwerk
par. 2 Methode om de verbindingen tussen ribben te tekenen
Deel 2 Gebogen ribben, algemeen
par. 1 Methode om de vorm van gebogen ribben te bepalen, met een of
twee zichtkanten
par. 2 Gebogen ribben, en de methode om het grondplan van de ribben
te bepalen in alle mogelijke gevallen
par. 3 De betimmering van spitsbooggewelven
Deel 3 Schuine gebogen en spiraalvormige stukken, en de methode om er
uitslagen voor mallen van te maken
par. 1 De methode om de dikte en breedte te bepalen van spiraalvormige
stukken, en ze haaks te maken in alle mogelijke gevallen
par. 2 Methode om de breedte van spiraalvormige stukken te bepalen,
enkel en dubbel, in verhouding tot een gegeven breedte in het grondplan
Deel 4 Stukken waarvan het grondplan en het aanzicht gebogen zijn, algemeen
par. 1 Stukken naar een gebogen grondplan waarvan de haakse kanten
naar het midden van het grondplan gericht zijn
par. 2 Stukken naar een gebogen grondplan waarvan de haakse kanten
loodrecht staan op het grondplan, of schuin daarop
par. 3 Stukken naar een gebogen grondplan, gebogen in het verticale vlak
par. 4 Stukken naar een gebogen grondplan en aanzicht, en gebogen in
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Hoofdstuk 13 Verbindingen in tekenstukken, algemeen
Deel 1 Methode om het hout voor tekenstukken voor te bereiden en op maat
te maken
par. 1 Verschillende methoden om verbindingen te plaatsen in gebogen
werk
Deel 2 Vergaarde raambooggewelven
par. 1 Beschrijving van een vergaard St.-Antonius-raamboogewelf; van
een Marseillaans raambooggewelf, en het contre partie, eveneens vergaard
par. 2 Methode om de ware breedte en alle mogelijke doorsnedes van
boogstukken te bepalen
par. 3 Beschrijving van een vergaarde tromp
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Hoofdstuk 14 Trappen, algemeen
Deel 1 Trappen op een recht grondplan, methode om ze te plaatsen,
en hun constructie
par. 1 Rechte steektrappen
par. 2 Spiltrappen, hun constructie
par. 3 Trappen naar een vierkant grondplan, methode om overlopen en
hoektreden te bepalen
Deel 2 Trappen op een gebogen grondplan, algemeen
par. 1 Trappen met regelmatig en onregelmatig gebogen grondplan
par. 2 Trapleuningen, verschillende manieren om horizontale gedeelten
over te laten gaan in schuin oplopende
par. 3 Wenteltrapplafonds
par. 4 Beschrijving van twee trappen met gebogen grondplan, de ene
cirkelvormig, de andere S-vormig, met met dubbele trapleuningen
vloeiend verlopende overgang

420

Inhoudsopgave
Errata in Boek 1
Errata in Boek 2

450
452
452

Boek 3, sectie 1: De kunst van de koetsenbouwer

404
408
410
411
416
418

421
425
427
429
436
436
439
443
447
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453

Hoofdstuk 1 De koetsenbouw, algemeen
Deel 1 Rijtuigen, algemeen
Deel 2 Verschillende moderne typen rijtuig
Deel 3 Beschrijving van een ouderwets type koets, corbillard geheten
par. 1 Beschrijving van ouderwetse carosses
par. 2 Beschrijving van een berline, en zijn onderdelen

455
455
458
462
463
465

Hoofdstuk 2 Houtsoorten die men in het algemeen voor rijtuigen gebruikt
Deel 1 Waaraan het hout voor rijtuigen moet voldoen
par. 1 Methoden om hout voor rijtuigen op maat te zagen

468
468
470
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Deel 2 Het gereedschap van de koetsenbouwer
Deel 3 Hout schaven voor rijtuigen
Deel 4 Paneelwerk voor rijtuigen, algemeen
par. 1 Methode om panelen met verschillende bollingen uit te tekenen
par. 2 Methode om panelen te buigen door middel van vuur

472
478
484
485
491

Hoofdstuk 3 Over de vorm en inrichting van moderne rijtuigen, algemeen
Deel 1 Methode om de hoogte en breedte van de ramen te bepalen, in
verhouding tot de maten van het rijtuig
par. 1 Schuiframen en hun geleiding; hun vorm, verhoudingen en
constructie
par. 2 Het houtwerk voor ramen, blinden, allerlei soorten jalouzieën,
hun vorm en constructie
Deel 2 Beschrijving van de profilering van een berline, en de houtdiktes
waarvan hij wordt gebouwd
Deel 3 Methode om de vorm van een rijtuig te bepalen, en om de mallen
ervoor te maken
par. 1 Het dak of imperiaal; vormen en constructie
par. 2 Draagbalken, hun vorm en constructie
par. 3 De constructie van verschillende delen van het buitenwerk van de
berline
Deel 4 Beschrijving van een coupé en zijn samenstellende delen
par. 1 Binnenpanelen en allerlei soorten zittingen; hun vorm en
constructie
par. 2 Rijtuigen met doorlopende panelen, verschillende methoden om
er openingen in te maken
par. 3 Zogeheten dormeuses en verschillende manieren om er
openingen in aan te brengen
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van alle typen rijtuigen die men heden gebruikt
Deel 1 Beschrijving van een coche, een gondole en een vierdeurs berline
par. 1 Beschrijving van een grote carosse, een berline en een diligence,
gemonteerd op hun onderstel, en van alle typen rijtuigen die hiermee
vergelijkbaar zijn
par. 2 Beschrijving van een calèche, een phaeton, een diable, een open
diligence, en een wourst
Deel 2 Beschrijving van een tilbury, een eenpersoons rijtuig, een cabriolet, twee
palankijns en een slede
Deel 3 Beschrijving van een draagstoel, een tweewielig draagstoel, en
verschillende soorten tuinwagens
Deel 4 Opstel over de ophanging van rijtuigen, in relatie tot hun
verschillende vormen
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Hoofdstuk 5 Meubelmaken, algemeen, verschillende meubeltypen
Deel 1 Gereedschap en houtsoorten
par. 1 Antieke meubelen, algemeen
par. 2 Verschillende gangbare typen stoelen
Deel 2 Beschrijving van vouwkrukken, taboeretten, banken &c. hun vormen,
verhoudingen en constructie
Deel 3 Beschrijvingen verschillende typen stoelen; hun versiering, vorm,
verhoudingen en constructie
par. 1 Methode om stoelen voor stofbekleding te maken
Deel 4 Rotanbekleding op stoelen, en de stoelenmatterskunst in het algemeen
par. 1 Methode om stoelen te maken voor rotanbekleding
par. 2 Keuze van het rotan; methode om het te splijten; werktuigen
van de stoelenmatter
par. 3 Methode om rotan op stoelen aan te brengen; verschillende
bewerkingen die de stoelenmatter uitvoert

600
602
604
608

Hoofdstuk 6 Beschrijving van alle typen armstoelen, hun vorm, verhoudingen
en constructie
Deel 1 Beschrijving van zitbanken zoals canapé’s, sofa's, ottomans &c.; hun
verschillende vormen, verhoudingen en constructie
Deel 2 Beschrijving van zitmeubilair in privé appartementen, zoals badstoelen,
halve badstoelen, bidets, kamergemakken etc.

610
614
622
624
625
628
631
634
650
660

Hoofdstuk 7 Bedden, algemeen; verschillende typen
Deel 1 Beschrijving van het lit à la française; zijn vorm, verhoudingen en
constructie
par. 1 Bedhemels, gewoonlijk paviljoens of imperiaals genoemd; hun
vorm en constructie
Deel 2 Beschrijving van het lit à la polonaise ; zijn verhoudingen, vorm en
versiering
Deel 3 Beschrijving van verschillende soorten veldbedden; hun vorm en
constructie
Deel 4 Beschrijving van rustbedden; wiegen en kinderbedden

665

Hoofdstuk 8 Tafels, algemeen; verschillende soorten
Deel 1 Eettafels; verschillende soorten, hun constructie
Deel 2 Speeltafels, verschillende soorten, vormen en constructie
par. 1 Beschrijving van een biljart, zijn vorm, verhoudingen en constructie
par. 2 Beschrijving van kleine speeltafels; hun vormen, verhoudingen
en constructie
Deel 3 Allerlei soorten schrijftafels; hun vormen, verhoudingen en constructie
par. 1 Beschrijving van toilettafels, bedtafels, en andere; hun vorm
en verhoudingen
par. 2 Beschrijving van haardschermen en kamerschermen; hun vorm en
verhoudingen

694
699
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666
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712
720
739
741

Hoofdstuk 9 Bergmeubelen, Gros meubles geheten
Deel 1 Beschrijving van kledingkasten; hun versiering, verhoudingen en
constructie
par. 1 Beschrijving van buffetten; hun vormen, verhoudingen,
versiering en constructie
Deel 2 Beschrijving van allerlei soorten commodes; hun vormen, verhoudingen
en constructie
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Hoofdstuk 10 Houtsoorten in de fijne meubelmakerij
Deel 1 Beschrijvingen van geïmporteerde houtsoorten en hun eigenschappen,
voor fijn meubelwerk
Alfabetische tabel van vreemde houtsoorten die men bois des Indes noemt, en die in
het fijne meubelwerk worden toegepast, hun kleuren, eigenschappen,
harde en zachte, aromatische, en de namen van de landen waar zij groeien
par. 1 Beschrijving van Franse houtsoorten die in fijn meubelwerk
worden gebruikt
Alfabetische tabel van Franse houtsoorten, naar analogie van bovenstaande tabel
par. 2 Kleuren, algemeen; over geïmporteerde en Franse houtsoorten,
voor zover het hun kleur en nuance betreft
Tabel van geïmporteerde en Franse houtsoorten, naar kleur
par. 3 Verschillende samenstellingen van kleurmiddelen om hout te
kleuren, en de manier om ze toe te passen
Manier om hout blauw te kleuren
Manier om geel te kleuren
Manier om rood te kleuren
Manier om roodbruin, zwart en grijs te kleuren
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Manier om samengestelde kleuren te gebruiken
Deel 2 Het herzagen van hout voor fijn meubelwerk
par. 1 Beschrijving van gereedschap in de fijne meubelmakerij
Deel 3 Over rompen die men met fineer belijmd; methode om deze in te delen
en te construeren

766

Hoofdstuk 11 Eenvoudig fineerwerk, ofwel het fineren in vlakken, algemeen
Deel 1 Verschillende soorten vlakverdelingen, algemeen; over bewerking en
verdeling van fineer
par. 1 Verschillende vlakverdelingen, zowel rechte als cirkelvormige
par. 2 Methode om rechte stukken uit te zagen en passend te maken,
en het gereedschap daarvoor
par. 3 Methode om ronde stukken uit te zagen, en het gereedschap
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744
749
753

767
768
782
782
787
788
792
795
796
796
797
799
802
811

817
822
832

daarvoor
Deel 2 Methode om marqueterie te lijmen en klemmen
Deel 3 Methode om fineerwerk na te bewerken, en verschillende typen
afwerking
Hoofdstuk 12 Decoratief fineerwerk dat marqueterie of peinture en bois wordt
genoemd, algemeen
Deel 1 Grondbeginselen van de regels voor het perspectief die de marqueteur
beslist moet kennen
Deel 2 Methode om stukjes fineer uit te zagen, te schaduwen en in te passen
par. 1 Methode om marqueteriewerk te graveren en af te werken
Deel 3 Manier om bloemen, fruit, landschappen en figuren uit te beelden

842
848
857
866
867
878
884
888

Hoofdstuk 13 Fijn meubelwerk in massief hout
Deel 1 Beschrijving van enig gereedschap dat dient voor het maken van massief
fijn meubelwerk, en de manier om het te gebruiken
Deel 2 Elementaire kennis van delen van de houtdraaikunst die de fijn
meubelmaker moet bezitten
par. 1 Gereedschap om houten schroefdraad te maken
par. 2 Machine om cannelures te maken in cylinders en conisch werk
par. 3 Beschrijving van de zogeheten robbellijstmachine, en manieren
om er mee te werken
Deel 3 Beschrijving van metaalbewerkingsgereedschap dat de fijn meubelmaker
nodig heeft
par. 1 Manier om beslag aan te brengen op meubelen
par. 2 Manier om ijzeren en messing beslag op meubelen af te werken
Deel 4 Beschrijvingen van verschillende werkstukken in massief hout
par. 1 Beschrijving van verschillende typen borduurraam
par. 2 Beschrijving van een studiedrukkerij
par. 3 Beschrijving van verschillende soorten guéridons en tafels
par. 4 Beschrijving van verschillende soorten lezenaars
par. 5 Beschrijving van verschillende soorten toiletdozen

896

Hoofdstuk 14 Boulle-werk, algemeen
Deel 1 Beschrijving de verschillende materialen die men toepast in Boulle-werk
par. 1 Schildpad
par. 2 Ivoor
par. 3 Hoorn
par. 4 Parelmoer
par. 5 Balein
par. 6 Koper
par. 7 Tin
par. 8 Zilver
par. 9 Goud
par. 10 Vislijm
par. 11 Mastiek of vulmiddel
par. 12 Verschillende soorten soldeerwerk

982
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984
986
987
987
988
988
989
990
990
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898
902
912
916
925
932
943
952
955
956
964
972
975
978

Deel 2 Werk waarop men Boulle-werk toepast 5
Deel 3 Methode om de verschillende materialen te bewerken die worden
gebruikt in deze marqueterie, zoals schildpad, ivoor, hoorn &c.
Deel 4 Methode om de marqueterie samen te stellen en af te werken
par. 1 Overzicht van verschillende soorten marqueterie
par. 2 Bronzen versieringen, algemeen
par. 3 Soldeerprocédé's voor metalen die men toepast in fijn meubelwerk
par. 4 Beschrijving en toepassing van een vernis om koper en andere
metaalsoorten te vernissen en vergulden

995
1006
1014
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1026
1028
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1034
1035
1035
1036

1031

Boek 4. De kunst van de spalierwerkmaker
Vierde en laatste boek van de Kunst van het fijntimmerwerk
Toevoeging en verbetering 6
Kunst van de Spalierwerkmaker ofwel fijntimmerwerk voor tuinen
Hoofdstuk 1 Grondbegrippen van de beginselen der architectuur en de
tekenkunst, waarvan de kennis onontbeerlijk is voor spalierwerkmakers
Deel 1 Van de drie Griekse Orden; hun proporties, hun verdeling, algemeen
par. 1 Beschrijving van de drie Griekse Orden; hun proporties en hun
verdeling per orde
par. 2 Beschrijving van het Ionische, Corinthische en Composiete kapiteel
par. 3 Toepassing van Griekse Orden bij de decoratie van gebouwen, en
bijzonderheden over verschillende bouwdelen in de bouwkunst, zoals
attieken, onderbouwen &c.
Deel 2 Basiskennis van de tekenkunst die betrekking heeft op de kunst van de
spalierwerkmaker
1079
par. 1 Van de verdeling van het smeedwerk dat spalierwerk ondersteunt
par. 2 Manier om oppervlakken van gebogen spalierwerk uit te slaan, en
om deze in vlakken te verdelen
par. 3 Verschillende soorten compartimenten, zowel rechte als gebogene,
die in spalierwerk uitgevoerd kunnen worden

i-iv
1037
1040
1041
1047
1058
1065

1086
1090
1097

Hoofdstuk 2 Houtsoorten die worden toegepast voor het bouwen van
spalierwerk, en het gereedschap van de spalierwerker, algemeen
1105
Deel 1 Beschrijving van de voornaamste stukken gereedschap van de
spalierwerker, en de wijze waarop zij worden gebruikt
1107
par. 1 Het vlakmaken van hout en het gereedschap dat daarvoor nodig is 1110
5
6

letterlijk: ‘Werk waarop men de derde soort ébénisterie toepast.’
sc. op Boek 2.
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par. 2 Rond werk en de verschillende gereedschappen om het te maken
par. 3 Versieringen in spalierwerk, algemeen, en het gereedschap om deze
uit te zagen en vorm te geven
par. 4 Beschrijving van een vandikte schaaf, en verschillende contramallen
en hulpstukken om hout op lengte te maken
Deel 2 Verschillende typen spalierwerk, algemeen
par .1 IJzerdraad en nagels, manier om spalierwerk in elkaar te zetten
par. 2 Het maken van eenvoudig spalierwerk

1117

Hoofdstuk 3 Samengesteld spalierwerk in het algemeen
Deel 1 Beschrijving van de opbouw van de raamwerken in samengesteld
spalierwerk
par 1. De opbouw van raamwerken van pilasters en zuilen, en de wijze
waarop men deze met spalierwerk vult
par. 2 Verbindingen in spalierwerkconstructies, en hoe men deze kiest om
verschillende soorten vullingen toe te passen
Deel 2 Rijk versierd spalierwerk, algemeen, en beschrijving van twee stukken
spalierwerk met verschillende vormgeving
Deel 3 Manden in perken, hun vormen en opbouw
Deel 4 Versieringen in spalierwerk, verschillende soorten
par. 1 Versiering van lijstwerk, algemeen, opbouw hiervan
par. 2 Vazen en kapitelen in spalierwerk, manieren om deze te maken
par. 3 Bloemen in spalierwerk, en hoe men deze maakt

1147

Hoofdstuk 4 Verschillende soorten fijntimmerwerk die nodig zijn in tuinen
Deel 1 Verschillende soorten tuinstoelen
Deel 2 Tuinkassen; verschillende typen, vormen en hun opbouw
Deel 3 Etagères voor warme kassen, hun vorm en opbouw
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1122
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1233

1123
1129
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1133
1137

1150
1156
1175
1179
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1195
1196
1209
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1242
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Bijlage B

Index op L’Art du menuisier

aannemer 153
abacus 1161
Abdij van St.-Denis 606
Abdij van St.-Germain 216
Abdij van Fulda 606
Académie Royale des Sciences
- opdracht van 764
acaja (houtsoort) 1265
acanthusblad 1217
achterschot 208
afschrijven 70
afwerken 857
- met olie 784
- met olijfolie 912
- met was 912
alkanna 860
alisier (houtsoort) 1265
aloës (houtsoort) 1265
altaar 241
aluin 794, 796, 797, 1265
- Romeinse 797
amarilpoeder 1024, 1025
amateur houtbewerker 898, 943, 1257
ambachten
- samenwerking tussen 280, 594, 596, 610,
675, 1026
- houtambachten 1
Amerika 794, 988
ammoniakzout 1029, 1030
amourette (houtsoort) 1265
Ancelin, compagnon menuisier 917
anis (houtsoort) 1266
antieke meubelen 604, 614, 733, 743, 753,
756, 902, 972, 982, 1022
antimoon 804, 805
apartement 185, 186, 187, 1266
apotheker 1011
arbeid 1102
arbeider 967
Archangel 991
Archimedes 19, 20

architect 40, 45, 153, 274, 1038, 1046,
1245
- in Gothiek 41
- incompetente 45
architectuur 15, 292, 1038, 1039, 1123,
1181
- belang van kennis van 216
architraaf 1266
archivolt 1066, 1067, 1266
Art du corroyeur et du maroquinier 724
Art du coutelier 808
Art du menuisier 602, 618, 1106, 1109, 1129,
1131, 1135, 1147, 1158, 1167, 1190
- lezerspubliek van 151, 759, 1257, 1261
Art du tourneur-mécanicien 808, 910
‘Art du trait’ (in boek 2 van L’Art du
menuisier) 490, 1088, 1089
Arts (delen uit serie Description des Arts et
Métiers) 943
Asinius Pollio 773
asphalte (houtsoort) 1266
astragaal 1267
attiek 1075, 1077
Augustins, Place des Victoires 216, 235
axioma 594,
Azië 764, 988, 989, 1022
azijn 860
bad 205, 208
badstoel 660
balein 983, 988
baluster 1073, 1074
balustrade 1073
bamboe 768
bankschroef 932
barnsteen 1031, 1032
basement 1064, 1163
bas d’armoire 752
bed
- bedbouten 744
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- beddentijk 687
- brigantin (opvouwbaar bed) 685
- gordijn 671
- op wielen 197
- zie ook: lit
bedrijfseconomie 1242
beelden 186, 1074, 1185
beeldhouwer 254, 1203, 1221
beeldhouwwerk 213, 277, 280, 1123, 1196,
1203, 1212, 1216, 1218, 1252, 1255
been 84, 719, 938, 962
behangselpapier 742
beitel 65, 1202
- kromme 942
- schietbeitel 77
- verkropte 887
bekleding
- en suite 192
- koets 462
- verwisselbare- 638, 639 (vastgenaaide)
- bekledingstof 741, 742
- bekledingstof, formaat van 742
bekroning (amortissement) 1265
Bénédictins Anglois, Faubourg St.-Jacques
216
bergère 642, 650
berkenhout 1105
berline 459
beschilderd gaas 196
beschilderde meubelen 995, 1003
- decorschilder 1021
beslag: zie sierbeslag of hang- en sluitwerk
bestek 96
betimmering
- montage van 258, 269
beukenhout 26, 209, 588, 673, 688, 695,
698, 743, 748, 752, 860, 961
bibliotheek
- Mazarin 211
- openbare 211
- St.-Geneviève 211
- koninklijke 211, 457, 606
bidet 643, 660
biezentrekker (tire-filet) 831, 966

bijenwas 858, 859, 912
Blanc d’Espagne 858, 1018, 1029, 1031
Blanchard, Edmé 293
blik 1024
- vertind 879
blikslager 987
bloem 724
blokhaak 65, 69, 899
Blondel, Jacques-François 3, 288, 1041
Bohemen 989
boekformaat 206
bois jaune (houtsoort) 794
bois violet (houtsoort) 161
bok (ezel) 1109, 1110
Bonthome (maître serrurier) 672
boog 1078
boom (van weefgetouw) 956
boor 938, 1108
- booromslag 89, 941
- conische 942
- fiedelboor 938, 1109, 1206, 1266
- handboor 1015
- lepelboor 89
- pompboor 940
borax 994
borduurraam
- klein 959
- trommel 960
Boulle, André-Charles 765, 1025, 1270
Boullewerk 865, 1014-1017
- messing vastspijkeren 1020
bout 241, 723, 957
bovendeurstuk 184, 1267
brazielhout 793, 794, 796, 797
Bretagne 860
brodeur 959
brons 42
bronsgieter 1021, 1026
brunir 781
buffelleer 860, 912, 933, 953, 955
buffet 189, 190
buigijzer 850, 856
bullepees 255, 467, 516, 698, 731
Bullet, Pierre 1242
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bureau 752
burijn 884, 1018, 1202
buskruit 1031
buxus 906, 916, 1122
buxushaag 1142

colofonium 858, 863, 1018
Colosseum 1090
commode 743, 753
- hoogte van 755
commodité 174
connaisseur 982, 1208
console 1052, 1070
Constantijn, Keizer 774
contour 617, 830
convenance 141, 175
corbillard 462
cormier (lijsterbessoort) 70, 72, 916
corniche architravée 198
corniche volante 290
Cornwall 989
Coursel 1221
couturière 959
crayon 854
cubus 12
cylinderbureau 729
cypressenhout 1105

cabinet 186
Cabinet d’histoire naturelle du jardin du roi 767,
773, 776, 777, 779
Cabinet du roi à Choisy 893
Callimachus (sculpteur) 1276
calque 601, 854, 879, 1014
- ponsif 280
Camillus 456
campêchehout 793, 795, 797
canneleermachine 916, 942
Carmes des Billettes 241
cassetten 1052, 1053, 1054, 1070
Catharina de Medici 765
cèdre de rose (houtsoort) 161
Cepoy 1022
Ceylon 986
chaise à porteurs 460, 587
chaise de poste 460, 583
chaise longue 642, 643, 650
Chantilly 982
Charles VI, koning 1038
Charles VII, koning 457
Château de Maisons (Château de MaisonsLaffitte) 161, 174, 197
Chaulnes, duc de 152
Chavigneau, compagnon menuisier ébéniste 895
chiffonnière 756
China 624, 986, 989
Chinees 1010
Christine, koningin van Zweden 1023
Cicero 457, 773, 1022
ciseleren 263
ciseleur 1021
citroenhout (citronnier) 765
Clagny 1038
cochenille 793
Colbert, Jean-Baptiste 765, 1025

Dagobert, koning 606
dakgebint 25
damspel 719
D'Aviler, Augustin Charles 40, 225, 1217
De Bougainville, L.A. 775
De Buffon, Georges-Louis, Comte 693
decorateur, rol van 245
De la Rue, Jean-Baptiste 293
De l’Orme, Philibert 293
dennenhout 26, 30, 711, 720, 748, 766, 811
Derends, père 293
Description des Arts 460, 764
dessinateur 594 (noot), 654
deur 119
- architraaf 134
- blinde 188
- ijzeren 207
- inrijpoort 119, 122
- kerkdeur 127
- loopdeur (guichet) 123
- paleisdeur 127
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- parquet (onderpaneel in inrijpoort) 123
- sluiting van 130
Devonshire 989
diameter 7
Dictionnaire des arts et métiers 2, 457
Dictionnaire du Commerce [Savary?]1025
diligence 459, 581
distribution 133
Dioscorides 770
doek 255
Dom Bedos de Celles 1033
doorsnedetekening 277
draaibank 903, 954, 1166
- aandrijfrad voor 912
- ovaal 1281
draaibeitel 910
draaier 608, 634, 717, 897, 902 1107, 1166,
1224
draaiwerk 287, 611, 704, 902
drakenbloed 1031, 1032
driehoek (tekenkunde) 9
drogist 883
druivenblad 1218
drukker 969
drukpers 964, 966
dubbele ramen 102-104 zie ook glas
Dubois, compagnon carossier 454
Du Cange, Charles du Fresne, Sieur 607
duchesse 643, 650
Duhamel du Monceau, Henri-Louis 262
- Traité complet des bois et des forêts 34
- L’Art du serrurier 262
Duitsland 1133
duurzaamheid 258
dynamica 593

- slijper 987
- metteur en œuvre 1021
eetkamer 188
eettafel 695
Egypte, farao van 455
eikenblad 1217
eikenhout 22-25, 72, 209, 673, 698, 705,
743, 748, 752, 766, 811, 961, 1105, 1106,
1106, 1140
elemi (hars) 865
ellips 9
elzenhout 1105, 1267
émail 1023
Encyclopédie 456, 765, 926, 1025
enfilade (apartement) 130, 135, 174
Engeland 987, 989
Engelse mode 973
Erichthonius 456
ervaring 791, 820, 822, 855, 866, 882, 886,
890, 892, 1038
esdoornhout 790, 894
essenhout 60, 588, 710, 906, 1105, 1106,
1114, 1123, 1202, 1212
estrade 197
etspers 970
etiquette 612
experiment 1258
expert (taxateur van fijntimmerwerk) 1245
expression 121 (‘expension’) 216, 1058, 1066,
1078, 1218
façon 972
Félibien, André 926, 930, 932
Ferdinand II, groothertog 1025
fermoorbeitel 65
Fereol (botanist)776
fijnsmeedwerk 966
- boek over 258
fijnsmid (serrurier) 672, 673, 731, 897, 943,
969, 1086, 1129, 1142
- serrurier-machiniste 808
fineer
- kops 820

ebbenhout 719, 768, 774, 859, 1279
- vervanging voor 786
ébéniste 56, 282, 1125
ébénisterie 164
échaudé (vouwkruk) 690
écouenne (vijl) 1013, 1202
edelsteen 982, 995, 1255
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- nagel 850
- oesterfineer 778
- tekening van 819
- wortelfineer 784, 785, 860
- zagen 799, 801
- zager 799
flanel 713
Flavius Josephus 164
Florence, Galerie 982, 1025
fontein 1185
Fougeroux de Bondaroy, Auguste-Denis
- Dissertation sur la fabrique des mosaïques
1025
Fourneau, Nicolas, L'Art du trait de
charpenterie 293
François I, koning 2, 457, 765
Frères de Chartreux 215, 216, 228, 241
frees 924, 938
Frézier, Amédée 293
Froissart, Jean 606
fronton 1071

- vakgebied van 713, 720, 742, 764, 902,
943, 957, 966, 1107
Giovanni da Verona 765, 792
gipsmodel 1088
glas 463, 464
- dubbel 1229
- prijs 275, 499
glasroedenklem 85
gondole (type koets) 572
gondole (type bank) 652
goud 604, 793, 938, 979, 984, 990, 994,
1006, 1018, 1020, 1255
- legering 990
- mijn 952
- prijs van 1020
- smid 1021
Gouden Huis van Nero765
goût gothique 141
gradenboog 7
grafiet 854, 1018
graftombe (van martelaar) 243
granaatappelboom 1229
Grands Augustins 216
grand seigneur 154, 174, 175, 181, 185, 573,
668, 680, 685, 688, 812
graveermes 886
graveerwerk 884, 1017-1019
graveur 463, 834, 878, 1018
gravure 884
- vulmiddel voor 887
grecque, à la 756, 829
grendel 1152
grenenhout 1105
Griekenland 764, 1022
groenhout 1106, 1107
guds 88, 887, 1126, 1202
guéridon, Engelse 973

gaas 196
- messing 207, 212
galet (‘sjoelbak’) 711
galnoten 793, 795
Gambia 986
Garde-meuble 982
garderobe 186
gebogen werk 82
geheim 792, 798
geheim vak 979, 1010
geleerden 792
gemak 1226
gereedschap
- slecht 1112
- hanteren van 59, 68, 75, 281, 845, 1113
- smid taillandier 810
gewoonte 971, 1011
gezel 124
gietwerk
- messing 262
gilde

haaienleer 88, 858, 859, 912
haalmes 1113
Hagia Sophia, Istanbul 1017
hamer
- fineerhamer 849
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- houten 1140
- ijzeren 57
- spalierwerkershamer 1108
handel in diverse materialen 984
handelaar 718, 748, 767, 812, 828, 943,
1031
handkracht 1108
hang- en sluitwerk (serrurerie) 262, 569, 952,
979
- afwerken van 952
- ferreur 263, 264
- fits (scharnier) 103
Hardouin-Mansart, Jules 1037
Henri II, koning 457
Henri IV ‘le Grand,’ koning 457
Herculaneum 1022
herstelwerk 99, 124, 256, 491, 645, 698,
705, 814, 983, 1027, 1216, 1236
Hindoestan 794
hoefsmidnagels 850
hoekijzer 262
hoekkast 756
hof 718
Hollander 624, 770, 780
Hollands 772
hoofdgestel
- opbouwen 290
hoorn 7, 938, 983, 987, 1011, 1012, 1018,
1023
Horatius 765
horlogestandaard 1011
Hôtel de Toulouse 201
Hôtel-Dieu 235
Hôtel St.-Pol 1038
hout
- branden (ter conservering) 1143, 1225
- buigen 37, 1116, 1127, 1128, 1212, 1219
- drogen 30, 32, 283, 603, 469
- eikenhout 23-25
- hout, tekening van- 789, 818
- houtrot 603, 1138, 1148, 1191
- houtworm 24, 783, 784, 786
- fouten in - 25, 26, 1251
- groenhout 1106, 1107

- handelaar 1251
- handelsmaten 27, (tabel) 29, 1279
- hergebruik van 748
- stralen in 33, 1114, 1115
- hout vlotten 23
- keuze van 815
- kops 790, 791
- jaarring 33
- kromtrekken 556, 1223
- prijs van 26, 491, 799, 812, 831, 1102
- scheeps- 811
- scheuren in 283
- soorten 22, 768, 782
- spinthout 25, 1267
- stapelen 31
- veroudering 791
- werken van 34, 79, 149, 172, 264, 484,
539, 645, 698, 717, 738, 746, 813, 945,
1079, 1225
houtboorder 26
houten (imitatieschildering) 187
houtgravure 886
houtmonsterverzameling 791
houtskool 858, 860, 954, 1018
houtsnijder 280, 601, 602, 695, 1107
houtsnijwerk 179, 611, 683
houtstapels 30
houtverbinding 45, 1266
- houten nagels 619
- messing-en-groef 79, 1151
- pen-en-gat verbinding 76-78
- schuine haaklas (trait de Jupiter) 47, 542,
645, 652, 661, 1143, 1166, 1191, 1224
- slis 45
- tenon à peigne 49
- zwaluwstaart 47, 1142
houvast 55
huispersoneel 688
Hulot, père 910
hulst 822, 832
humanité 1068
hyperbool (meetkunde)299
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iepenhout 26, 30, 468, 1105 (micocoulier)
ijzer 937, 945, 951, 952, 958, 961, 962, 968,
970, 971, 1007, 1028, 1029, 1079, 1086
ijzerdraad 1089, 1108, 1116, 1122, 1133,
1134, 1135, 1142, 1210
ijzerhandel 71, 84, 915
ijzerhout 1122
ijzersulfaat 793, 795, 797
Indië (Indes) 624
indigo 793, 794, 795, 1011
inferieur werk 165, 175, 182
inkt, Oost-Indische (encre de chine) 878
inmeten 273
intercolumnium 1065, 1071
ivoor 23, 84, 719, 801, 802, 938, 962, 982,
983, 986, 1012, 1013, 1255
Ivoorkust 986

kas 1233
kastanjehout 25, 811, 1105, 1106, 1114,
1123, 1212
kasteel
- St.-Cloud 201, 982
- Chantilly 982
kazuifelkast 229
keeplat 208
kegel 298
kennis, gebrek aan 773
kerk
- betimmering 213
- klimaat in 216
- portaal 244
kerken
- Notre-Dame 215, 216, 224, 225, 228,
235, 239, 244
- Religieuses de la Roquette 236
- Mathurins 235
- San Marco, Venetië 1017, 1023
- Ste-Chapelle 244
- St.-Etienne-du-Mont 240,
- St.-Eustache kerkbank 257
- Ste-Geneviève orgel 249
- St.-Germain des Prés 215
- St.-Gervais 240
- St.-Hippolyte 240
- St.-Jacques-du-Haut-Pas 235, 240
- St.-Jean de Latran 127
- St.-Louis 127, 128
- St.-Louis, rue St.-Antoine 214, 223
- St.-Louis (Versailles) 244
- St.-Martin des Champs 229, 244
- St.-Merry 239
- St.-Nicholas du Chardonnet 214
- St. Pieter (Rome) 774, 1024
- St.-Rémi (Luneville) orgel 246
- St.-Roch 127, 239, 242,
- St.-Sauveur 229, 240
- St.-Sulpice 233, 235, 244, 246
- St.-Victor 244
- St.-Yves 214
- Théatins 235

jalouzieluiken 104-105, 506
Japan 989
Jean II 606
Jezuïten rue St.-Antoine 239
Journal Économique 1010
Jousse, Mathurin 293
Jozef (O.T.) 455
kabinet (bergmeubel) 1266
kachel (losse) 188, 189, 191
kal (persplaat) 1016
kalk, ongebluste 992
kalkwater 882
kamergemak 663
kapiteel 1161
- composiet 1062, 1217
- Dorisch 1049
- houten constructie van 289
- Ionisch 1050, 1051, 1058, 1060
- Ionisch antiek 1212, 1213
- Ionisch modern 1212, 1213
- Korinthisch 1061, 1214, 1217
Karel de Grote, keizer 606
karton 967, 970
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- Val-de-Grace 127, 128
kersenhout 718
keukentafel 698
kit 992
kleding 747
kledinghangers 747
kleur
- contrast 815
- palet 787, 815
- verandering 986, 987
- verkleuren van hout 771, 773, 775, 765,
779, 780, 781, 784, 787, 791, 1035
- oorzaak van verkleuring 779, 787
kleuren 786, 787, 790, 826
klimopblad 1218
klinken 1088
kloofhout 161, 1105
kloven 24, 1105, 1106, 1114
knoflook 991

kopiëren van tekening 878, 1018
kornoeljehout 1131
kostbaarheid van werk 866, 1165, 1185,
1212
kozijn stellen 265
kroonlijst 198, 208,
krijn 713
krijt 285
kruisbijl (besaigue) 1
kruishout 65
kruk 613
kuiper 1107
kunstenaar (artiste) 278, 818, 824, 866, 867,
882, 886, 963, 1017, 1021, 1033, 1123,
1199
- verschil tussen artiste en ouvrier 1097, 1200
kunstkabinet 982
kurk 933
kwaliteit van handwerk 1195
- goede 235, 237
- slechte 214, 223, 241, 280 (houtsnijwerk),
366, 571, 601, 633, 736, 748, 798, 866, 867,
1102, 1186, 1210
kwik 793

koets

- angloise 482, 578
- bekleding 462
- beschildering 458
- beslag 590
- carosse 463
- coche 462
- fiaker 590
- gegoten ornamenten 512
- slaapwagen (dormeuse) 565
- antieke 455
- typen 482
- vis-à-vis 482
koning 574, 590, 591, 592, 689, 715
koorde (meetkunde) 7
koorstoel 217, 235, 242
koper 84, 538, 879, 937, 938, 940, 945,
951, 952, 954, 957, 958, 961, 962, 963, 965,
971, 984, 988, 1001, 1006, 1007, 1009,
1013, 1014, 1018, 1028, 1255
- roodkoper 7, 23, 604, 990, 993, 994
- messing 988, 989
kopergaas 207
kopergroen 796, 954, 1033
koperspubliek 866

La Forge, menuisier 1311
laken 708, 712
lakwerk, Oosters 1020-1021
Lalande, Jerôme le Français de 724
lambrizering 23
Lancelin, Nicolas 999
laurierboom 1105
laurierblad 1063, 1217
lectrijn (kerk) 976
leder 462, 504, 528, 538, 720, 724, 725,
1128
- lijmen 724
ledikantschroef 260
legeren 989, 990, 988
Lestocart, Claude (beeldhouwer/menuisier)
240
letterkast 964
Levant 808
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leveranciers
- hoorn 987
- schildpad 985
lezenaar 975
lezerspubliek 926
Libanon 772
licence 1078, 1148
lichaamshouding 68, 78, 1113
lichtval 878
lijm 47, 812, 991, 1029, 1254
- bederf van
- bereiden 80
- dikte van lijm 850
- colle d’Angleterre 80, 850, 1011
- Parijse 80
- vislijm 991, 1011
lijmen 79, 81, 216, 222, 813, 974, 976,
1226, 1230
- bolle vormen 286
- leder 724
- met zandzak 1016
- zuil 286
lijmpers 806
lijmruimte (sorbonne) 51, 284
lijmtang 849
- serre-joint 81
lijn (tekenkunde) 6
- verdeling van 15
lijnolie 860, 1024
lijstwerk 1123
- messing 1027
- opbouw van 1042
lindenhout 27, 468, 676, 811
linnenkast 743, 753
lit à la Françoise 665
- à l’Antique 684
- à la Polonaise 665
- à la Chinoise 665, 684
- à l’Italienne 665, 683
- à la Turque 665, 684
- dans le goût pittoresque 685
- lit de sangle 688
Louis XIII, koning 2
Louis XIV, koning 464, 1025

lood 804, 805, 933, 940, 994, 1241
loodgieter 204
loodlijn 269
loonzager 27, 57, 1251
Louvre 174
Lucullus 191, 783
luiheid 828
luik
- jaloezieluik 104
- blinde 107
- volet 107
Luik 1133
luis 667
mahoniehout 864, 1265
maîtrise 152, 902
mal (calibre) 37, 67, 290, 365, 455, 471, 478,
479, 486, 492, 517, 518, 523, 525, 533, 534,
535, 601, 621, 678, 835, 1005, 1016
- blikken of koperen 879
- molet 1290
- opschuiven 637
- simblo 1079
- uitgeslagen (ralongé) 293, 481, 655, 656
manoeuvre (ongeschoold arbeider) 622
Manufacture des Gobelins 765, 1025
Macquer, Pierre Joseph 792 (noot)
Malakka 989
marchand de couleurs 1011
marchand-épicier 794
Marcus Antonius 191
Marius 1261
Marly 200, 1038, 1186
marmer 200, 201, 204, 205, 740, 754, 758
marmeren (schildertechniek) 43, 134, 166,
187
marmerwerker 1021
marokijn 757
marqueterie 205, 736, 1266
- geprefabriceerde 890
- graveren 884
- schaduwen 880, 881
- schilpad 1014
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- schuin zagen 880
marqueterie parket 161
mastiekhars 865
mastiek (vulmiddel) 1023
mauvais effet 735
mechanica 593
Medici, Catharina, Maria de 765, 982
meekrap 793
meester 124
meetkunde 4-22
- cirkel 7, 9
- cirkelverhouding van Archimedes 19
- hoek 7, 8
- meten 14
- oppervlakte berekening 16
- ovaal 11
- parabool 298
- ruimtelijke figuren 12
- veelhoek 10
Mémoires de l'Académie Royale des Sciences 11,
1033
Menageot, Jean-Baptiste menuisier en
bâtiment 50
messenmaker 1008
metselaar 265
metselwerk 1142
middenstand, gegoede- 749, 752
Missions Étrangères 216
Mithridates 775, 783
mode 577, 600, 673, 680, 681, 685, 738,
743, 756, 982, 983, 995, 999, 1039
model 277, 831, 951, 1027
modelleur 1026
module 15, 1044
moer 1130
moerbeihout 1105
Montigny, Charles de 2
moralisme 693
mozaiek 1022
- glas 1023 zie ook pietra dura
Muet, Pierre le 293
moestuin 1140
muis 746
muziekstandaard 975

myrtheblad 1217
nageslacht 759
natuur 1216, 1217
natuurvorser (physiciens) 787
Nicolaas IV 1023
Nicomedes 288
Nîmes 1022
nis 1074, 1078
notenhout 26, 30, 70, 161, 468, 506, 588,
603, 673, 710, 718, 743, 748, 752, 754, 860,
864, 952, 961, 963,978, 979
- prijs 673
notenklontjesbeits 793, 795, 797
Le Nôtre, André 1037
nijptang 1108, 1219
oefenen 798
oker 794, 796, 798
olieverf 1143
olijfblad 1063, 1217
olijfolie 858, 912, 952, 1018
onderbouw 1075
ontwerp 831, 1123, 1187
- goede en slechte 1098, 1194
ontwerpregels 40, 1195, 1199c, 1203c,
1207c, 1215, 1217, 1218, 1267, 1273
cheminée 1276 corinthien 1278 decomposées;
denticules, dessus de porte, attique, ordre dorique,
1283 figures, 1284 fronton, 1286 Ionique, 1290
module, 1291 niche, 1293 pénétration, 1295
plate bande en Arch, 1298 raccord
opdrachtgever 186
openbreken 748
optica 257, 867, 868
Oracan 986
orden 200
- Attische 125
- composiete 1056
- Dorische 1066, 1147-1050
- Franse 1056
- gereduceerde 216
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- Griekse 1041, pl. 338 e.v., 1056
- Ionische 1147, 1050-1052, 1064
- Korinthische 1052, 1070
- Romeinse 1056
- Toscaanse 1056
orgelbouwer 245, 246, 257
orgelkas 245
ottomane 652, 653
ovaalpasser 1003

penduliste 982
perenhout 743, 1018
Pères de l’Oratoire 241
perkament 178
pers 806, 1007
persplaten 1007
perspectiefleer 257, 765, 867
- perspective aérienne 875
peterselieblad 1063, 1217
pied de biche 673, 691, 694, 697, 734, 753
pietra dura 889, 982, 1024, 1025
pijpsleutel 918
pilaster 1063, 1064
pleisterwerk 121
Place Vendôme 102
Plinius maior 773
plinth 166
- hoogte van 167
plug 269
point d'Hongrie 1101
polissoir 858, 1018
Pompeius 775
populierenhout 27, 468, 811
porselein 749
Port de l’Hôpital 31
Portugezen 778
Potain, François 1242
poudre à poudrer 1031
praktijk 970, 1038
preekstoel 239, 240
Prémontrés r. Haute Feuille 241
prins 574, 586, 590, 766
profiel
- benamingen 40-44, 134
- meetkundig tekenen 41, 42
- schaven 71, 83, 84
- trekplaat 1026
proportie 201, 971, 1038, 1041, 1047
- van onderdelen van lambrizeringen 165171
- verhouding 1:√2 201
Pruisisch blauw 1011
priëel 1079, 1086
priem 69, 1109

paard 580
paardenpis 798
paardenstaart 858, 859, 859, 912
paardenpoep 798
pafose (type bank) 652
Palais à Paris (palais Royal?) 174
Palais du Luxembourg 122, 127
Luxembourg, galerie van Rubens 201
palissanderhout 161
palmblad 1218
paneel, schuivend 504
panelen in betimmering 171
Pantheon 127
papaverblad 1217
papier 178, 280, 463, 1011, 1016
papierformaat 724
parallelliniaal 834
parelmoer 23, 801, 807, 983, 987-988,
1013, 1018
paringstekens 36, pl. 5
Parijs 121, 703, 903, 1105
Parijs-Lyon lijndienst 571
parket
- benamingen van onderdelen van 159
partie, contre-partie 1014, 1015
pas maken 285
passer 69
- schuifpasser 900
- stokpasser 69, 846, 1005
Paulus V, paus 1023
Pegu (Myanmar) 986
peinture en bois 786
pek 992
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prijsberekening (toisé) 293
puimsteen 858, 859, 954, 1018
punthouvast 262
purperhart 1265

Sauvage (koetsenbouwer) 458
schaaf 1113
- beitel 63
- beitelhoek 62
- blokschaaf 66
- boorschaaf 75, 82
- bossingschaaf 86
- grondschaaf 281
- messing-en-groefstel 78
- stalen 810
- tandschaaf 808, 1008
- vandikte schaaf 1129
- vlakken met tandschaaf 857
- veerploeg 72, 73
schaafstro: zie paardenstaart
schaalverdeling 15, 463, 1047
schaduwen met burijn 885
- met heet zand 826, 866, 880, 881
- met zuren 866, 880
scharnier 103, 108, 691, 943
schaven (bewerking) 66, 68
scheepsbouw 48
schellak 858, 859, 863, 1031, 1032
schenkelwerk in betimmeringen 315
schilderijraam: zie spieraam
schilderij 180, 186, 201, 212, 241, 1185
schilderwerk 27, 134, 491, 569, 1086, 1141,
1191, 1209, 1210, 1211, 1216, 1236
- gronderen (verf) 1232, 1239
- zie ook houten, marmeren, verf
schildpad 23, 801, 938, 982, 983, 984,
1001, 1006-1012, 1014, 1018, 1129
- namaak 987
schoonmaken 749
schoorsteenmantel 180
schors 27
Schotland 988
schoudermes 847, 883
schraag 960
schraapstaal 858
schrapen 87
schraper 858, 1008, 1017
schrobzaag 1202
schroef met verzonken kop 943

raam
- boograam 95, 120
- dubbel 102, 266
- glas-in-loodraam 118
- kozijn 91-95
- persiennes 105-107
- roeden 85
- schuifraam 118, 499, 503
Raphael 765
rariteitencabinet 186, 212
rasp 937, 1008, 1202
rattenstaart 936
recht maken 1110
reilatten 64
Reims 1022
rekeind 211, 813
reparatie: zie herstelwerk
repareerstaal (brunissoir) 1017
restauratiewerk: zie herstelwerk
robbellijstmachine 926
roggebloem 992
rolgordijn 507
Rome 1022
romp 718, 753, 995
rompenmaker 811, 995
rotan 624
rotanwerker 608, 622, 624, 625
rozenblad 1217
rozenhout 506, 826
Rusland 991
sacristiekasten pl. 81-85
saffraan 794, 1031, 1032
Saint zie: St.sandarak 865
sanguine (rood krijt) 278, 854, 879, 1018
Sartine, Antoine de 152
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schroef 180, 181, 184, 210, 221, 228, 230,
254, 256, 259, 270, 282, 502, 944, 1111,
1155, 1159, 1160, 1225
schroefdraad, houten 915
schroevendraaier 260, 942
schuifdeur 197
schulpen 59
Sceaux (tuin van) 1186
secrétaire 734, 757
secrétaire à culbute 737
Senegal 986
serrurier zie fijnsmid
Severus Alexander 456
Siam (Thailand) 986
sierbeslag 831, 989, 999, 1000, 1003, 1021,
1026
sinaasappelboom 1229
Skythen 455
slijtage 157
slopen 982
slot 732, 943
slotenmaker: zie fijnsmid
sluitsteen 1067
slijper 1115
slijpsteen 806, 910, 1115, 1265
smaak 1038
smeden 1088
snoeimes 1107
sofa 193, 202, 652
- turquoise 652
soldeer 991, 993-995, 1028
soldeer
- hard 993
- bout 1029
solderen 1010, 1028
solidité 45
soortelijk gewicht 989, 990
spaan (doos) 961
speun 108, 945
spiegel,
- hergebruik 178
- kostprijs
- montage 271

- toepassing 174, 175, 190, 193, 194, 199,
200, 201, 207, 739, 979, 1185
spiegelhars 992, 1029
spieraam 180
spons 850
spijker 163, 164, 228, 270, 1026, 1141,
1143
spijkolie 865
staal, gehard 802
statica 593
steenbeuken 906
steenzager 1012
stempel (goberge) 282, 855
stijlgeschiedenis 1255; zie ook antieke
meubelen
stoel 191, 193
- benamingen 609
- bergère 642
- bidstoel 612
- bureaustoel 643
- canapé 650
- chaise à la reine 615
- fauteuil de cabinet 643
- maten van 614, 615, 618, 619, 637, 1223,
1225, 1226
- ontwikkeling van vorm 607
- ottomane 653
- pafose 653
- perroquet (vouwstoel) 689
- profilering 617
- op wieltjes 641
- veilleuse 652
- veilleuse à la turque 652
- verhoudingen stoelpoot 619
- ziekenstoel 640, 641
stofbodem 736, 754
stoffeerder 608, 609, 638, 671, 673, 675676, 959
stofferen 622, 638, 639, 641
stoffering
- stoel 622
- koets 510
stopverf 1239
strijdwagens 456
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stucwerk 187, 191, 200
stukwerk 52
stut 1254
Sulla 1022
symmetrie 188, 202, 822, 823, 1060, 1100

tripel 858, 860, 953, 954, 1018
trofee 1074
tuinman 1234
uurwerkmaker 999, 1000, 1001
uitslag
- van cylinder 20, 295
- van koetspaneel 485-491
- van pyramide 297
urbanité Françoise 589

tabernakel 982
tabletier 984, 985, 1021
tafel
- penanttafels 168
- schrijftafel 720
- table à quadrille 712
- table de brelans 715
- table de tri 712
talg 859
tandbeitel 770
tanden 813, 818, 841
tapisserie 167, 194
- verwisselbare 167, 192
teer 265
tegel 203
tekenen 812
tekening
- kopiëren op marqueterie 878, 1018
- op muur 277
- op ware grootte 218
tekenkunst 273, 292, 1038, 1079
tekentafel 734
Tempel van Fortuna, Praeneste 1022
Tempel in Jerusalem 164
terme d’ouvrier 25, 31, 46, 58, 62, 63, 69, 74,
76, 86, 159, 208, 241, 267, 280, 281, 473,
476, 631, 634, 752, 784, 802, 822, 832, 833,
849, 850, 933, 965, 1079, 1116, 1165, 1166,
1198, 1199, 1203, 1210, 1214, 1224, 1269,
1270
textielververij 793
timmerwerk (charpenterie) 1, 48
tin 23, 793, 984, 989, 994, 1006, 1013,
1018, 1028, 1029, 1030, 1266
toekachel 188
toogpen 544, 619, 813
triktrakspel 719

vaas 1074, 1209
vannier 832
veer (stalen) 731, 979
velours 499, 713
verbeterde methode 55, 56, 73, 110, 122,
136, 156, 160, 166, 172, 176, 177, 188, 209,
210, 211, 255, 257, 479, 484, 524, 530, 541,
542, 543, 545, 552, 577, 616, 617, 621, 622,
623, 624, 626, 636, 637, 641, 645, 660, 670,
673, 693, 706, 715, 716, 720, 721, 731, 732,
735, 736, 754, 759, 810, 812, 816, 817,
834, 854, 856, 882, 899, 916, 930, 934, 944,
945, 947, 965, 966, 967, 970, 996, 997, 998,
1012, 1016, 1017, 1018, 1050, 1054, 1098,
1115, 1121, 1124, 1127, 1129, 1131, 1132,
1137, 1140, 1166 (2), 1191, 1204, 1205,
1214, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1231
verbeterde methode, onzeker 166, 846,
900, 1116, 1118, 1195, 1232
verf
- olie 265, 268
- op waterbasis (détrempe)270
verfhout 775, 777, 779, 784
Vergilius 164
verguldwerk 181, 469, 1185, 1255
verhoudingen salon 201
verhouding tussen ontwerper en
uitvoerder 1078
vernis 33, 211, 213, 458, 491
- geel 798
- vernis d’Angleterre 955, 1031, 1298
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- vernis de Venise 864 (voor ébénisterie)
vernissen 603, 786, 1031, 1251
Verres 457
Versailles 174, 199, 201, 982
- tuin van 1038
versiering (décoration) 747, 750, 755, 759
- overdaad 185
verstekhaak 70
vert calciné (=verdigris crystallisé?) 1011
vertrek
- archiefruimte 206
- badkamer 205
- bibliotheek 206
- galerij 201
- gebedsruimte 203
- gezelschaps- 192
- kleedkamer 202
- privé 200, 202
- salon à l'italienne 200
- slaap- 194
- staatsie slaapvertrek 197
- toilet 203
vertanding van zaag 1107
verver (teinturier) 794
vervoer van objecten 585 (noot), 749,
1207, 1254
verzamelaarscabinet 212
Vesuvius 1022
vieze handen 264
Vignola (Vignolle) 42, 216, 1040 (‘zakvignola’), 1042, 1044, 1052, 1054, 1055,
1056, 1068, 1069
vijl 858, 897, 935, 1013, 1126, 1129
- driekant (zaagvijl) 936
- tanden van 935
- techniek van het 936
Villa Hadriana, Tivoli 1022
vilt (chapeau) 953
vilt (feutre) 967
violethout 506, 826
vioolbouwer 495, 799
Vitruvius 1042
vlakken (met schaaf) 66
vleugelmoer 1130

vloer 154
- marqueterie 161
- ondervloer 154
- parket 154
vocht 23, 265, 1155
volgorde van bouwen 70, 228, 816
volk, gewoon 667, 711, 748, 753
voluut, tekenkundige constructie van 1059
voorloper 62, 1115
voortang 56
Voyage (d'un François) en Italie (boek) 982,
1025
vraisemblance 41, 127, 175, 192, 193, 198,
200, 246, 248, 249, 561, 587, 683, 692, 951,
1068
vulmiddel 991, 1284
vuur 1128
waaiermaker 845
wagenverhuur 585
wandkleed 167
wandlicht 175
wandtafel 190
wassen 577
wateren 1114, 1116
watten 713
weer (klimaat) 1106
werkbank
- à l’Allemande pl. 279, 803, 1281
- van koetsenbouwer 472
- van menuisier 30, 54
wetten 808, 1265
wetsteen 808, 910, 1265
wieltje 723
wilgenhout 1105
wilgenteen 822, 831, 1202
wiskunde 867
without 784, 798
wol 954
wolresten 794, 796
woude 793, 796, 797
wouterman 208
wijngeest 793), 865, 991, 1031, 1032
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wijnstok 1037
zaag
- afkortzaag 60
- draaizaag 61
- figuurzaag 843, 1125
- kapzaag 76
- schulpzaag 38, 57
- scie à arraser (borstkantzaag) 75
- spanzaag 1107
- verkropte toffelzaag
- vijlen 59
zaagbok 842, 1265
zaagtanden, geharde 900
- hoek van zaagtanden 58
- zetting van zaagtanden 39, 58
zaagwijze
- dosse 27
- Hollandse 33
zadelmaker (sellier) 491, 503, 510, 569
zagen 77
- op maat 468
- fineer 799
zandsteen 806, 1025
- uit Langedoc, Auvergne, Champagne 806
- uit Langres 806
zeemleer 912, 953, 955
zeep 723, 915
zilver 604, 793, 938, 962, 984, 990, 993,
994, 1006, 1018, 1020, 1255, 1266
zink 988, 993
zuil
- gekoppelde zuilen 1065
- schacht van 1162
zuinigheid 852, 1136
zuur 882
zuurbes (houtsoort) 793, 794, 796, 797
zwaartepunt 563, 593, 711
zwavelzuur 793, 794, 795, 987
zweihaak 70
zwenkwieltjes 641, 672, 757
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Bijlage C
1

Het oeuvre van Roubo

Publicaties

L’Art du menuisier. 4 vol. 1316 p. 383 pl. Parijs, 1769-1775.
Traité de construction des théâtres et des machines théatrales. vol 1. 66 p. 10 pl. Parijs: Cellot &
Jombert, 1777.
L’Art du layetier. 27 p. 7 pl. Parijs: Moutard, 1782.
Encyclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques. 8 vol. tekst. 8 vol. pl. Parijs: Pancoucke,
1782-1791. De hoofdstukken over ‘Ébénisterie-marqueterie,’ ‘Art du layetier’
en ‘Art de la menuiserie’ bevatten, naast stukken uit Diderots Encyclopédie, teksten
van Roubo. 1
Hulot, père. L’Art du tourneur mécanicien. vol. I. Parijs: Delatour, 1775.
hierin de platen no. 4, 5, 11, 15, 16, 17, 32, 33 en 35.

2

Herdrukken

L’Art du menuisier en meubles. Guérinet, 1912.
L’Art du menuisier. fotografische herdr. Parijs: Laget, 1977.
L’Art du menuisier. fotografische herdr. Bibliothèque de l’Image, 2002.
L’Art du menuisier. fotografische herdr. Genève: Slatkine, 1984 en 1993. Slatkine 1984
bevat eveneens een herdr. van L’Art du layetier.

3

Bewerkingen van L’Art du menuisier uit de negentiende en twintigste eeuw

L'Art du menuisier en batimens et en meubles: accompagné de notions sur la géometrie, de tables de
conversion des mesures ancienes et métriques, et d'elémens d'architecture en ce qui concerne la
décoration. 2 vol. 66 pls. Roubo, A.-J. Parijs: Audot, 1819.
L’Art du menuisier en bâtimens et en meubles extrait, en partie, de l’ouvrage de Roubo. Seconde
édition. 2 vol. in-12. 236 p. 66 pl. Audot, 1823.
Nouveau manuel du menuisier en bâtimens, rédigé d'après les ouvrages de Roubo fils, par Teyssèdre.
Teysseèdre, A. Person de. Parijs: Huzard, 1836.
Nouveau manuel du menuisier en bâtimens, rédigé d'après les ouvrages de Roubo fils, par Teyssèdre, 2e
édition augmentée du tarif pour la réduction des bois carrés en pièces, appelé le grand cent. 1 vol.
in-8. 396 p. 2 pl. A. Person de Teysseèdre. Parijs: Dépôt des Nouveaux Manuels,
1838.
Suppleément à l'art de la menuiserie. Antoine-Jacob Roubo; Rodolphe Pfnor. Parijs: Juliot, s.d.
L'Art de la menuiserie par Roubo. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par un comité
d’architectes et d’entrepreneurs de menuiserie, chefs d’atelier, professeur de traits, etc. Roubo,
André-J acob. 2 vol. vol. 1: in-4. 398 p. vol. 2: in fol. 111 pl. Parijs: Juliot, 1876.
Supplment ‘`a l'art de la menuiserie. Sculpture, décoration, meubles. André-Jacob Roubo. 2 vol. in
fol. 48 pl., 48 pl. Parijs: Juliot, 1878.
L'Art de la menuiserie, par Roubo. + Supplément à l’art de la menuiserie. Nouvelle édition revue
par M. Dufournet. 2 vol. 111 pl., 100 pl. André-Jacob Roubo. Parijs: Juliot, 1880.
1

Roubo heeft niet meegewerkt aan de Encyclopédie van Diderot.
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Traité et modèles d'escaliers d'art, ouvrage faisant suite au Roubo. ‘Supplément à l'art de la menuiserie’
E. Delbrel, Eugène Lemaire, D. Godard. 30 pl. Parijs: Juliot, s.d. [ca. 1880]
L'Art de la menuiserie. André-Jacob Roubo. 2 vol. Parijs: Juliot, 1883.
Supplément à l’art de la menuiserie. André-Jacob Roubo. 2 vol. in fol. second édition. 50 pl., 50
pl. Parijs: Juliot, 1885.
Traité théorique et pratique de l'ébénisterie d'après Roubo contenant des modèles de tous genres et de tous
styles, avec plan, coupe, détails et un texte historique et explicatif. Auguste Trichet, Ch. van
den Daele, Dufin., G. Félix Lenoir, Marcal, J. Verchère. in-8. 246 p. in-fol. 110 pl.
Parijs: Ch. Juliot, 1884.
L’Art de la menuiserie par Roubo. Dufournet. in-8. 400 p. Juliot, 1888.
Traité théorique et pratique de l'ébénisterie: contenant des modèles de tous genres et de tous styles avec plan,
coupe, détails et un texte historique et explicatif. André Jacob Roubo, Auguste Trichet.
Parijs: Juliot, 1888.
Traité et modèles de menuiserie d'art et de trait. Ouvrage faisant suite au Roubo Art de la menuiserie et
son supplément. E. Delbrel. Parijs, s.d. [ca. 1889]
Supplément au Traité théorique et pratique de l'ébénisterie d'après Roubo: contenant des modèles de
meubles de tous styles, la plupart exécutés, accompagnés de plans, coupes, profils et détails.
André-Jacob Roubo, et al. Parijs: Juliot, s.d. [ca. 1889]
Supplément au Traité théorique et pratique de l'ébénisterie, d'après Roubo: contenant des modèles de
meubles de tous styles, accompagnés de plans, coupes, profils et détails. Avec la collaboration
de MM. Guéret frères, T. Villeneuve, Achard, Marcal, Guéret (frères), Achard
(ancien chef d'atelier), Marcal, Roubo, André Jacob (1739-1791). 2 vol. in fol.
Parijs: Juliot, 1892.
Nouveau traité théorique et pratique de l'ébénisterie, d'après Roubo, sous la direction de J.-T. Verchère
fils,... avec la collaboration d’ébénistes, chefs d’atelier, dessinateurs et sculpteurs
des principales maisons d’ameublement. 2 vol. in-8. 323 p. in-fol. 112 pl.
Dourdan: Juliot, s.d. [1900].
Nouveau supplément Roubo, avec la collab. d'architectes, d'entrepreneurs, ... contenant l'étude complète des
styles, des profils et des ordres d'architecture. 380 p. met atlas in-fol. 108 pl. Dourdan:
Juliot, 1901.
Nouveau Supplément Roubo, avec la collaboration d'architectes, d'entrepreneurs de menuiserie... contenant
l'étude complète des styles. André-Jacob Roubo. Dourdan: Juliot, s.d.[ca. 1901]
Nouveau Roubo. L’Art de la menuiserie. Avec la collaboration d’architectes, d’entrepreneurs de
menuiserie, chefs d’ateliers, professeurs de trait et de dessin de menuiserie, et le
concours des principales écoles professionelles de France. 2 vol. Dourdan: Juliot,
s.d. [ca. 1902].
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée du Nouveau Roubo, l'Art de la menuiserie, avec la
collaboration d'architectes, d'entrepreneurs de menuiserie, chefs d'ateliers, professeurs de trait et de
dessin de menuiserie, etc., et le concours des principales écoles professionnelles de France. AndréJacob Roubo. Dourdan: Juliot, 1920.
Supplément à la Menuiserie moderne (menuiserie nouvelle et pittoresque), par L. Bertin, dessinateur
spécial en menuiserie, ancien chef d'atelier, auteur de la Menuiserie moderne,
avec le concours de MM. Barberot, architecte, auteur de plusiers publications; J.
Jeannin, métreur-vérificateur spécial en menuiserie, professeur de dessin,
fondateur de l'École moderne de menuiserie, collaborateur au Roubo, lauréat
de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et de la Société de
protection des apprentis; Ménard métreur, ancien commis de menuiserie ;
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Rolland, O. A., métreur; Berger, architecte, etc. Louis Bertin, ébéniste. Tours:
Deslis, Dourdan: Vial, 1921.
Nouveau traité théorique et pratique de l'ébénisterie, d'après Roubo, sous la direction de J.-T. Verchère
fils, contenant des modèles de tous genres et de tous styles, accompagnés d'un volume de texte
descriptif et explicatif. André-Jacob Roubo. 2e édition avec 24 planches nouvelles.
Dourdan: Vial, 1922.
Nouveau supplément Roubo. 2e édition revue et augmentée de 12 planches nouvelles de menuiserie d'art...
contenant l'étude complète des styles. André-Jacob Roubo. in-8. 380 p. Dourdan: Vial,
1923.
Nouveau traité théorique et pratique de l’ébénisterie, d’après Roubo, sous la direction de J.-T. Verchère
fils, contenant des modèles de tous genres et de tous styles, détails, accompagnés d’un volume de
texte descriptif et explicatif. André-Jacob Roubo. Dourdan: Vial, 1923
Roubo moderne, l’art de la menuiserie. Delbrel, A. Trichet, L. Jamin, Latelais, Verchère fils, L.
Caillet, Thomas, Dufournet, A. Galardin, Laraigne et V. Ally. Gravés par
Monrocq et Ch. Van den Daele. Atlas 142 pl. Dourdan en Parijs: Vial, s.d. [ca.
1925.
Éléments de perspective pratique nécessaires aux élèves architectes, dessinateurs, menuisiers, ébénistes,
charpentiers, etc. André-Jacob Roubo. gepagineerd 172-206. in-8. Dourdan: Juliot,
1926.
Roubo moderne. L’Art de la menuiserie. Avec la collaboration d’architectes, d’entrepreneurs de
menuiserie,chefs d’ateliers, professeurs de trait et de dessin de menuiserie et le
concours des principales écoles professionelles de France. Nouvelle édition. 2
vol.: vol 1. in-8. 1037 p. vol. 2. atlas. 142 pl. Dourdan: Vial, s.d. [ca. 1930]
L’Ébénisterie. Traité theórique et pratique d’après Roubo. André-Jacob Roubo. Nouvelle édition
publiée sous la direction de Léon Caillet. in-8. 365 p. atlas 124 pl. Dourdan:
Varlet, Vial, 1933.

4

Duitse en Engelse vertalingen en bewerkingen

Abhandlung über Treppenbau: bildend die Fortsetzung zu dem Werk: Roubo, Supplement zu dem
Werke ‘Die Kunst der Schreinerei.’ E. Delbrel, D. Godard, E. LeMaire. Parijs: Daly,
s.d. [ca. 1905]
Theoretische und praktische Abhandlung über die Kunsttischlerei nach Roubo Ser. 2. Parijs: Juliot
(1884)
Supplement zu dem Werke Die Kunst der Schreinerei nach Roubo Sér. 3 = Bd. 1/2. Genève:
Librairie Polytechnique & d'Architecture Guyot-Débiolle, s.d. [na 1886]
Die Kunst der Schreinerei nach Roubo (L’Art de la menuiserie). André-Jacob Roubo, A.
Dufournet. Parijs: Daly. Parijs: Juliot, s.d.
Supplement zu dem Werke Die Kunst der Schreinerei nach Roubo. André-Jacob Roubo, Rodolphe
Phnorr. Genève: Librairie Polytechnique & d’Architecture Guyot-Débiolle, s.d.
Seebass, Ch. L. Die Tischler Kunst in ihrem ganzen Umfang. Duitse vert. van deel 1.
Leipzig, 1803.
Trichet, et al. Die Kunsttischlerei, nach A.J. Roubo. Berlijn, 1893.
Die Kunst des Schreiners. vert. Peter Ringger. PDF. Schlieren, 2011.
To make as perfectly as possible: Roubo on marquetry. vert. Donald C. Williams, Michele
Pietryka-Pagán en Philippe Lafargue. Fishers (IN): Lost Art Press, 2013.
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5

Door Roubo uitgevoerd fijntimmerwerk

Biechtstoel in kerk van de Zusters van La Roquette. Parijs, voor 1770
Koepel Halle au blé. Parijs, 1782-1783.
Koepel Halle des draps. Parijs, 1786.
Trappenhuis in Hôtel Marbeuf. Parijs, 1789.
Model van de Halle aux Blés, Parijs.
De inventaire après décès vermeldt:
Modellen vervaardigd voor de architect Renard.
Werk voor diverse particulieren, instellingen en overheden.
Opdrachten die Roubo mogelijk heeft uitgevoerd:
Betimmering van een of meer salons in het Hôtel de Marbeuf, ontworpen door Legrand
en Molinos.
Cabinet van de duc de Chartres ontworpen door Piètre. Hiervan zijn de tekeningen
bewaard. 2
Meer van zijn werk is mogelijk te traceren via ontwerpen van Legrand en Molinos en
via ontwerpen van Renard.

2

Gallet, Michel. Demeures parisiennes. Parijs: Le Temps, 1964. p. 93.
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Bijlage D

Bronnen voor fijntimmerwerk tot aan 1850

Anonymus. Mendelsches Hausbuch. 1425-1533.
Anonymus. The joiner and cabinet maker. 1839. Herdr. Fort Mitchell (KT): Lost Art Press, 2009.
Anonymus. Handleiding voor kastenmakers of schrijnwerkers, en ook voor liefhebbers dier kunst.
Amsterdam: De Grebber, 1847.
Alberti, Leon Battista. On the art of building in ten books. Vert. Joseph Rykwert, Neil Leach,
Robert Tavernor. Londen: MIT Press, 1988.
Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies par plusieurs des meilleurs
fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest. Parijs: De Malher, 1828.
Audot, Louis-Eustache. L’Art du menuisier en bâtimens et en meubles; extrait, en partie, de l’ouvrage de
Roubo. 2 vol. 2de ed. Parijs: Audot, 1823.
Ausseur, J.J. Traité de la coupe des bois: ou art du trait de menuisier en batiment. Didot, 1819.
Bedos de Celles, Dom François. L’Art du facteur d’orgues. 3 dln. Parijs, 1766. Heruitgave
Documenta musicologica. Met naschrift van Christhard Mahrenholz. Kassel:
Bärenreiter, 1963.
Bergeron : zie Salivet.
Besson, Jacques. Theatrum instrumentorum et machinarum. Leiden: Barth, 1582.
Bimont, Jean-François. Principes de l’art du tapissier. Parijs: Lottin, 1770.
Blanchard, Edmé. Traité de la coupe des bois pour les revêtement des voûtes, arrière-voussures, trompes,
rampes et tours rondes. Utile aux arts de charpente, menuiserie et marbrerie. Parijs: Josse &
Jombert, 1729.
Blondel, Jacques-François.De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration en général. 2
dln. Parijs: Jombert, 1737-1738.
Blondel, Jacques-François, Pierre Patte. Cours d’architecture. Leçons donnés en 1750 et les années
suivantes, par J.F. Blondel, architecte, dans son École des Arts. 9 dln. Parijs: Desaint, 1773.
Briseux, Charles-Étienne. Architecture moderne ou l’art de bien batir pour toutes sortes de personnes tant
pour les maisons des particuliers que pour les palais. Parijs: Jombert, 1728.
Bouzique, L., E. R. Nouveau manuel de menuiserie simplifiée: contenant les détails sur toutes les parties de
la menuiserie de bâtiment, la fabrication des outils, &c. Parijs: Roret, 1857.
Builder’s dictionary: or gentleman and architect’s companion. 2 vol. Londen: Bettesworth and Hitch,
1744.
Bullet, Pierre. L’Architecture pratique, qui comprend le détail du toisé, & du devis des ouvrages de
massonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie, ardoise, tuille, pavé de grais &
impression. Avec vne explication de la covtvme sur le titre des servitudes & rapports qui
regardent les bastiments. Ouvrage tres-necessaire aux architectes, aux experts, & à tous ceux qui
veulent bastir. Parijs: Michallet, 1691.
Caron ainé. Manuel de l’ébéniste. Chez l’auteur, 1836.
Chambers, Ephraim. Cyclopaedia: or, an universal dictionary of arts and sciences. 2 dln. Londen:
Knapton, 1728.
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Chippendale, Thomas. The gentleman and cabinet-maker’s director. Herdr. 3de editie. 1762. High
Wycombe: Sarratt, 1995.
Clavering, Robert. The carpenters and joiners vade mecum and faithful guide. Londen, 1776.
Corneille, Thomas. Le grand dictionnaire des arts et des sciences. 2 vol. Amsterdam: Coignard, 16951696.
Cornille, F. Livre de menuiserie décorative. Parijs: Chéreau, s.d. [ca 1755].
Coulon, A.G. Nouveau vignole des menuisiers: ouvrage théorique et pratique, utile aux ouvriers, maîtres et
entrepreneurs. Carilian-Goeury, 1835.
Dalen, Jacob van. De bouwkunstenaar. Dordrecht: Blussé, 1806.
D’Aviler, Augustin-Charles. Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole. 2 dln.
Amsterdam: Gallet, 1700.
De La Rue, J.-B. Traité de coupe des pierres. Parijs, 1728.
De l’Orme, Philibert. Nouvelles inventions pour bien bâtir à petits fraiz. Parijs: Morel, 1561.
Demont. Nouveau traité de menuiserie, ou Vignole à l'usage des ouvriers menuisiers et de tous les
constructeurs. Parijs: Bernard, 1848.
Derand, père François. L'architecture des voûtes. Parijs: Cramoisy, 1643.
Diderot, Denis, Jean Le Rond d'Alembert (ed.) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, par une société de gens de lettres. 28 vol. Parijs: Briasson, David, Le
Breton, Durand, 1751-1772.
Duchesne, Henri-Gabriel (ed.) Dictionnaire de l'industrie ou Collection raisonnée des procédés utiles dans
les sciences et les arts. 6 vol. 1795.
Duhamel du Monceau, Henri-Louis. L'Art de faire differentes sortes de colles. Parijs, 1771.
Duhamel du Monceau, Henri-Louis. L’Art du serrurier. Parijs: Saillant & Nyon, 1767.
Duhamel du Monceau, Henri-Louis. Traité de l’exploitation des bois. 2 vol. Parijs: Guérin, 1764.
Dürer, Albrecht. Unterweisung der Messung, mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien, Ebnen und
gantzen Corporen. Neurenberg, 1538.
Emy, A.R. Traité de l’art de la charpenterie. 3 vol. Parijs: Anselin, 1837-1841.
Encyclopaedia Brittanica ; or, a dictionary of arts and sciences. By a society of gentlemen in Scotland. 4
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