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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 hoofd- 
en 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 metaal-
producenten. 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. 
10 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 
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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 (scherpzinnig-
heid), 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 Bacon18 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. 48-
62. 
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. 13-
43. 
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 amusante30 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 well- 
meaning, 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 

                                                 
37 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 muziekinstrumenten-
bouwers 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. 
53 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. 
54 In het Prospectus schreef Diderot dat Chambers vrijwel geen werkplaats van binnen had 
gezien, ‘il n’a guère vu d’artistes.’ p. xxxv. 
55 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 achttiende-
eeuwse bovenlaag de meest schilderachtige kwalificaties van ambachtslieden te verzamelen. 

http://www.lexilogos.com/encyclopedie_diderot_alembert.htm
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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 landbouw-
methoden. 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. 
58 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. 
59 Lemma ART. Encyclopédie. vol. I. p. 717. 
60 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. 
61 ‘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).  
63 Gillispie, Charles Coulston. Science and polity in France at the end of the old regime. 
Princeton: Princeton University Press, 1980. p. 343. 
64 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. 
66 In het hoofdstuk ‘Mécanique.’ HARS. (1761) p. 147:’ La description des Arts, faite avec une 
exactitude éclairée, dépouillée de toutes les pratiques inutiles, que l'ignorance, toujours 
mystérieuse, y accumule sans cesse, & réduite aux principes constans de la saine théorie, est 
peut-être le moyen le plus propre à hâter leur perfection & à rendre plus abondantes ces sources 
de biens & de commodités que l'Être suprême a voulu que les hommes dussent à leur travail & 
à leur industrie. Réduire les Arts à la simple tradition, est peut-être mettre à leur progrès le plus 
grand obstacle qu'on puisse y apporter.’  Hier lijkt de gedachte mee te spelen dat het een 
christelijke plicht is om te wereld te vervolmaken en terug te keren naar een paradijselijke staat. 
Vergelijk Whitney. Paradise restored. p. 75-128.  
67 Duhamel du Monceau.  L’Art du charbonnier. ‘Avertissement.’ p. I. 
68 ‘ceux qui peuvent donner le plus de lumières sur la meilleur manière de l'exercer.’ HARS. 
(1761) p. 151.  
69 Onder de academici die een Description schreven bevond zich de duc de Chaulnes, de 
beschermer van Roubo.  



 

83 
 

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.   
71 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)’ Eighteenth-
century 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. 
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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; 

                                                 
76 ‘…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, René-
Antoine 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, Jean-
Rodolphe 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 meester-
ambachtsman, 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 seventeenth-
century  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     grand filet, listel, listeau 
quarré       petit filet ou quarré 
petit tore & tore supérieur    boudin rond entre deux quarrés 
nacelle ou trochile, scotie    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. 
105 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.  
107 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 reproductie-
technieken 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.’ 
116 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 handwerksgeschicht-
lichen 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 
                                                 
117 Gillispie. ‘The natural history of industry,’ en:  Gillispie. Science and polity in France. p. 
337 sq. 
118 Naar Gillispie opmerkt, is de bewering dat de wetenschap veel bijdroeg aan de industrie 
vooral terug te vinden in de geschriften van wetenschapsmensen uit die tijd. Gillispie. ‘The 
natural history of industry.’ p. 121. Nieuwe toepassingen van bestaande materialen en de 
ontwikkeling van nieuwe ‘were largely the product of empirical advances within materials 
technology itself, owing little to contemporary scientific understanding.’ Materials and man's 
needs: materials science and engineering. Volume I. The history, scope, and nature of materials 
science and engineering. Supplementary report of the committee on the survey of materials 
science and engineering. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 1975. p. 27. Mokyr 
en Voth roepen vrijwel hetzelfde beeld op: ‘minor but cumulative improvements resulting from 
the experience and learning-by-doing of skilled craftsmen, rather than some kind of cognitive 
flash. While such artisanal advances were not all there was to technological change during the 
Industrial Revolution, their importance has been rightly stressed by historians.’ Mokyr, Joel, 
Hans-Joachim Voth. ‘Understanding growth in Europe, 1700-1870: theory and evidence.’ in: 
Broadberry, Stephen, Kevin O’Rourke (ed.) The Cambridge economic history of modern 
Europe. Volume 1.1700-1870. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. p. 40. 
119 Briggs, Robin. ‘The Académie Royale des Sciences and the pursuit of utility.’ Past and 
present. vol. 131. (1991) p. 56, 66, 72, 77. 
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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 beroeps-
beoefenaren 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 De Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis. 'Éloge de M. de 
Vaucanson.'  HARS. (1782) p. 163, 165. 
121 Rosenthals Litteratur der Technologie uit 1795 bevat al vele duizenden, in hoofdzaak nog 
slechts Duitse titels. Rosenthal, Gottfried Erich. Litteratur der Technologie. Herdr. met een 
voorwoord van Friedrich Klemm. Hildesheim: Olms, 1972. 


