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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, muziek-
instrumenten, 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 bouwkunde-
boeken 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 sixteenth-
century 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. 
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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 16208 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. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/.../Brill_2009_Bibliotheca_Thysiana.pdf
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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 houttechniek17 
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. 
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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. 
21 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.  
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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 kopieer-
draaibanken 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 MENUISERIE44 en MARQUETERIE,45 
met de daarbij behorende platenseries MENUISIER EN BÂTIMENS,46 respectievelijk 
ÉBÉNISTERIE-MARQUETERIE47 in de platenatlassen.48 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,’ Jacques-
Raymond 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.  

http://www.lexilogos.com/
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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 productie-
methoden 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. 
55 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. 
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dat Nollet het werk van Roubo kende, en omgekeerd evenmin.     
    

   
Afb. 28     Abbé Nollet. L’Art des expériences. pl. 1. Gereedschap voor houtbewerking. 
Afb. 29     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 fijntimmer-
werk 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.   


