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

3

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.

42

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.

44

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
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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.
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Gallet. Demeures parisiennes. Parijs: Le Temps, 1964. p. 199.
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Gallet. Demeures parisiennes. p. 93
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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.
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