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6 Lezerspubliek, ordening en behandeling van het 
materiaal in L’Art du menuisier.   
 
In het voorgaande hoofdstuk is behandeld tegen welke achtergrond L'Art du 
menuisier is ontstaan en wat zijn doelstellingen waren. Voordat het werk inhoudelijk 
besproken kan worden, is het nodig om een beknopte analyse te geven van 
Roubo’s gebruik van bronnen, zijn lezerspubliek, de manier waarop hij een en 
ander ordende en – soms niet zonder vooringenomenheid – uitwerkte. In 
hoofdstuk 7 volgt een bespreking van de vier hoofdpijlers van de kunst van de 
fijntimmerman: ontwerp (7.1), tekentechniek (7.2), materiaalkennis (7.3) en 
bewerking en constructieleer (7.4). De vraag die hierbij steeds centraal staat, is in 
hoeverre Roubo’s behandeling hiervan, vergeleken met andere historische bronnen 
en bewaard gebleven realia, een getrouwe weergave van de atelierpraktijk vormt, 
en in hoeverre hij zich liet leiden door de Verlichtingsidealen van zijn tijd.  
 
 
Definitie van de kunst van de fijntimmerman 
 
Op p. 1 van zijn boek definieerde Roubo de kunst van het fijntimmerwerk als 'l’art 
de débiter, de dresser, de corroyer, d’assembler, d’orner de moulures, de coller & 
de polir les différentes espèces de bois.' Deze definitie van het vak in termen van 
alleen het maakwerk blijkt echter al snel te beperkt want het was een kunst waarbij 
veel meer kwam kijken. Andere auteurs noemden kennis van bouwkunst, 
meetkunde, ornament, marqueterie en exotische materialen als belangrijke 
bestanddelen van hun kunst.1 De termen art en artiste zijn hier natuurlijk niet op te 
vatten in hun moderne betekenis die het maken van ontwerpen impliciet 
beschouwt als het voornaamste onderdeel ervan.2 Roubo en zijn tijdgenoten 
gebruikten de term artiste voor een vakman die het ontwerp en de uitvoering van 
het werk actief beheerste, moeilijkheden die zich voordeden op wist te lossen en 
zich onderscheidde van de artisan of ouvrier ‘qui ne suit d'autre regle que celle d'un 
                                        
1 Bijvoorbeeld: Stöckel, H.F.A. Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange. Ilmenau: Voight, 
1823. Herdr. met inl. van Hans Michaelsen en Ralph Buchholz. Hannover: Schäfer, 1998. p. viii 
sq. Zie ook: Hellwag, Fritz. Die Geschichte des deutschen Tischlerhandwerks. Berlijn: Verlags-
anstalt des Deutschen Holzarbeitervereins, 1924. p. 463. 
2 Fuhring schrijft over Meissonnier: ‘When a trained craftsman, in this case a silversmith, is 
given credit as an artist, this implies much more than mere excellence of execution: it confers 
praise on his designs as well.’ Fuhring, Peter. ‘Juste-Aurèle Meissonnier and his patrons.’ in: 
Coffin, Sarah D. et al. (ed.) Rococo. The continuing curve, 1730-2008. [mus.cat.] New York: 
Cooper-Hewitt Design Museum, 2008. Voor de fijntimmerman was credit as an artist veel 
minder vaak weggelegd dan voor de zilversmid. Hoewel ook de fijntimmerman werk ontwierp, 
lijkt het accent in zijn vak in de achttiende eeuw sterker te liggen op uitvoering. In hoofdstuk 
7.1 wordt besproken hoe de ontwerpfase binnen het fijntimmerwerk meer en meer een 
specialisme werd. Weissbach wijst erop dat Parijse meubelmakers in de negentiende eeuw het 
ontwerpen toch beschouwden als kenmerk van de ware vakman. Weissbach, Lee Shai. 
‘Artisanal responses to artistic decline: the cabinetmakers of Paris in the era of 
industrialization.’ Journal of Social History. vol. 16. no. 2. (winter 1982) p. 67. 
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long usage.’3 Simonin formuleerde het als volgt: ‘des Artistes & des Ouvriers 
capables, les uns de concevoir & diriger des projets, les autres de les exécuter.’4 
     Naast vaardigheid in houtbewerking behelsde de kunst van de fijntimmerman 
een combinatie van meer of minder uitgebreide toegepaste kennis van diverse met 
elkaar vervlochten vakken. Storck noemde in zijn Dictionnaire pratique rekenkunde, 
beschrijvende meetkunde, tekenkunde, materialenkennis en gereedschapsleer als 
de voornaamste.5 Hij beschouwde Roubo's werk als een omvattend systeem of 
naslagwerk dat een oplossing bood voor elk probleem dat zich in de 
houtbewerking voor kon doen. Roubo zelf gaf in L’Art du menuisier ébéniste, 
vergeleken met zijn uiterst beknopte lijstje van houtbewerkingstechnieken van p. 1,  
een aanzienlijk uitgebreider opsomming van wat de ébéniste allemaal diende te 
beheersen.6  
 
 
Beoogd publiek 
 
In het algemeen gesproken is van veel kunsttechnologische bronnen niet expliciet 
duidelijk voor wie zij geschreven zijn. Jousse schreef naar eigen zeggen voor 
architecten die bouwprojecten leidden en voor ouvriers die zich wilden ontwikkelen; 
bovendien was zijn boek, zoals hij schreef, bedoeld voor apprentis.7 Roubo was 
hierin veel minder weifelachtig: L'Art du menuisier was geen leerboek voor 
beginnende meubelmakers of interieurbouwers, zo min als andere delen van de 
Description des arts et métiers boeken voor leerlingen waren.8 Roubo liet er geen twijfel 
over bestaan dat hij wilde schrijven voor collega's met hart voor hun vak, die het 
verlangen hadden om zich verder te ontwikkelen.9 In het voorwoord bij Boek 2 
lezen wij dat hij niet artistes éclairés als lezerspubliek beschouwde maar ‘ceux dont 
les talents en ce genre, ne demandent que d'être aidés pour se développer, & 
atteindre à la perfection de leur Art.’ Hij schreef daarom in een eenvoudige stijl die 
                                        
3 AdM. p. 1200. Hetzelfde verwoordde Roubo op p. 564, 1097. 
4 Simonin. Traité élémentaire de la coupe des pierres ou Art de trait. Parijs: Jean, 1792. p. 2. 
5 Storck schreef dat de menuisier een tekening moet kunnen lezen ‘et même en tracer un.’ Hij 
diende verder kennis te hebben van onderwerpen zoals stijlkennis,  handelsgebruiken, 
prijscalculatie en rechtspositie. Storck, Justin. Dictionnaire pratique de menuiserie - ébénisterie 
- charpente. s.d. [1900]. Herdr. Dourdan: Vial, 2006. Lemma MENUISIER . 
6 AdM. p. 763. 
7 Jousse, Mathurin. L’Art de charpenterie. Parijs: Moette, 1702.  p. 1-2. 
8 Zie hoofdstuk 2 over het leerboek van: Bouzique, L., E. R. Nouveau manuel de menuiserie 
simplifiée: contenant les détails sur toutes les parties de la menuiserie de bâtiment, la 
fabrication des outils, &c. Parijs: Roret, 1857. 
9 AdM. p. 1040: ‘puisse mon travail & les réflexions, qui en sont le fruit, être utiles à mes 
confrères! Evenzo schreef Roubo aan het einde van L’Art du menuisier-carossier dat het 
bedoeld was als  instructie voor de jonge collega’s die nog niet bedorven waren door ingesleten 
gewoonten. Andere plaatsen waar hij het heeft over zijn lezerspubliek lezerspubliek: p. 3, 151, 
995, 1257 en 1261: ‘mes Confreres pour lesquels je l’ai particulièrement écrit.’ Roubo richtte 
zich meermalen, misschien wat retorisch, tot latere generaties die dankzij zijn beschrijvingen 
zouden weten welk een hoog niveau het vak in de tweede helft van de achttiende eeuw in 
Frankrijk bereikt had.  
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goed te volgen was voor de gemiddelde menuisier. Dat hij niettemin een grote 
hoeveelheid basisvaardigheden besprak, volgde uit zijn opdracht dat zijn 
beschrijving van het vak een zo compleet mogelijk handboek diende te zijn, want 
de Académie meende dat de Description, net als de Encyclopédie, lezers met een brede, 
technische interesse zou weten te boeien.10 
    Uiteraard stelt het publiek waarvoor men schrijft, eisen aan vorm en inhoud. 
Wanneer nu een ambachtsman zoals Roubo de menuiserie beschrijft voor het door 
de Académie beoogde publiek, put hij weliswaar uit de praktische en als zodanig 
grotendeels woordloze kennis die hij in het atelier heeft opgedaan, maar dient hij 
deze kennis om te zetten in taal. Maurice stelt waarschijnlijk terecht dat de 
technische literatuur van de achttiende eeuw geheel los stond van de orale 
traditie.11 Het is jammer dat Roubo niet reflecteerde op dit probleem, temeer daar 
hij in zekere zin voor twee groepen lezers schreef: enerzijds geïnteresseerde en 
ambitieuze vakbroeders, anderzijds het ‘Encyclopédie-publiek.’12 
    Belhoste veronderstelt dat Roubo zich mogelijk meer richtte tot gentlemen-
craftsmen, zoals de duc de Chaulnes, dan tot zijn kunstbroeders.13 De groep van 
gentlemen-craftsmen wordt door Roubo echter pas genoemd in zijn 'Conclusion:' 
menuiserie biedt de welgestelde burger ‘un objet d’occupation d’autant plus utile, 
qu’il exerce également le corps & l’esprit.’14 Hoewel Roubo inzag dat deze 
welgestelde medeburgers nut en genoegen beleefden aan houtbewerking, vormden 
zij niet het publiek waar Roubo voor schreef. L’Art du menuisier is te professioneel 
van aard, tezeer gericht op technische finesse om bruikbaar te zijn voor wie uit 
liefhebberij aan houtbewerking deed.15 Serieuze technische handboeken 
veronderstellen dat de lezer behoorlijk in het vak is ingevoerd en weet welke 
problemen de beoefenaar ervan zoal tegen kan komen, ook al zou hij misschien 
nog niet in staat zijn deze in alle gevallen te boven te komen. Met ditzelfde in het 

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

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

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

  
 Afb. 36     Charles Cressent. Commode belijmd met satiné-fineer, circa 1730. 
 
Wie wil weten hoe de hierboven afgebeelde marqueteriecommode werd 
vervaardigd, kan de afzonderlijke stappen in de productie terugvinden in L’Art du 
menuisier: de voor de ontwerptekening benodigde meetkunde is te vinden op p. 4; 
uitslagen maken van de gebogen zijden op p. 294, de gebruikte houtsoorten 
worden beschreven op p. 23 en 766, kleurstoffen op p. 792, lijm op p. 47 en 80, 
pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaartverbindingen op p. 46, 47 en 70, 
friseerwerk (geometrische marqueterie) op p. 825, het plakken van grote 
oppervlakken op p. 806, afwerking van het fineerwerk op p. 857, afwerking met 
bijenwas op p. 862, of met vernis op p. 864; sierbeslag, tenslotte, wordt behandeld 
op p. 1026. Anders gezegd: L’Art du menuisier is geen how to book dat de lezer aan de 
hand meeneemt. De vele verschillende objecttypen die Roubo te behandelen had, 
konden niet elk op narratieve wijze van stap tot stap behandeld worden omdat dat 
                                        
25 Zie hoofdstuk 2 ‘Inleiding: lezers in de achttiende eeuw.’ 
26 AdM. p. 659. 
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teveel herhaling zou opleveren. Een herhalende vorm van beschrijven zou 
weliswaar beter aansluiten bij de praktijk en is terug te vinden in de menuisiers-
gildestatuten die voor een groot aantal van hun producten telkens vrijwel dezelfde 
aanwijzingen formuleerden over de manier waarop zij gemaakt dienden te worden, 
bien et deuement faictz, comme dit est.27 Een dergelijke aanpak vinden wij eveneens in 
traditionele boeken over het bouwen zoals dat van Briseux. Deze gaf 
beschrijvingen van een huis van 15 voet breed, van de kelder tot de nok, en daarna 
een dito beschrijving van huizen van respectievelijk 21, 30, 45, 54 voet breed.28 De 
traditionele manier van vervaardigen in de meubelmakerij was dat één werkman 
een meubel bouwde,29 ‘c’est le même ouvrier qui commence un meuble, qui le 
poursuit et l’achève,’ zoals Mellet schreef.30 Le même ouvrier vervaardigde bovendien 
jaren achtereen een zeer beperkt scala aan meubelvormen of slechts een enkele. In 
zoverre zou het voor Roubo voor de hand gelegen hebben om bij de beschrijving 
van maakwerk per objecttype iedere stap te behandelen. Dit was echter niet de 
methode die hij volgde. 
    Toch beperkte Roubo zich niet tot het beschrijven van de bewerkings-
technieken zonder deze in verband te brengen met de producten die gemaakt 
werden. Omdat hij voor de taak stond om een beschrijving te geven van elk van de 
afzonderlijke takken in het fijntimmerwerk en hun producten, was een 

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

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

                                        
37 Voorbeelden van dergelijke tours de main zijn wel te vinden op p. 75-90 (Boek 1) over de 
vervaardiging van geprofileerde raamwerken. Roubo beschreef hier veel kleine aanpassingen 
om gereedschap lichter te laten lopen, de extacte vorm en afstelling van schaafbeitels, de 
geëigende lichaamshouding bij verschillende bewerkingen etc. 
38 Wel handhaafde hij binnen elk boek het stramien van grondstof - gereedschap - bewerking - 
product. 
39 AdM. p. 1258, en HARS. (1761) p. 149. 
40 Bijvoorbeeld bij zijn uitleg over het meetkundig uittekenen van stoelen. Strikt genomen was 
dit een uitwerking van stukken uit zijn ‘Art du trait’ (p. 273-449). Hij herhaalde hier gedeelten 
uit 'pour être à la portée de tous.' AdM. p. 638. 
41 Bijlage A bevat een vertaling van de complete inhoudsopgave. Deze is dermate uitgebreid dat 
hij welhaast als samenvatting van Roubo’s gehele werk te lezen is. 
42 Menuiserie mobile behelst bewegende interieuronderdelen zoals ramen, deuren en luiken; 
menuiserie dormante is het nagelvaste werk zoals parketten en wandbetimmeringen. 
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Elk boek is verdeeld in hoofdstukken, onderverdeeld in delen, die op hun beurt uit  
paragrafen bestaan; het geheel heeft hiermee een zeer rationele opzet, ook al is de 
uitwerking niet steeds even consequent. Zijn ‘eigen’ vak deelde hij twee boeken 
toe, de drie andere samen één.43 Dit suggereert een wat geborneerde visie op het 
werk van zijn collega-menuisiers die koetsen en meubelen vervaardigden. Het deel 
over spalierwerk, boek 4, was bij het verschijnen van boek 2 nog niet voorzien 
want de treillageurs werden pas in 1769 toegelaten bij het menuisiersgilde.44 Dit 
maakte beschrijving van hun ambacht in de Description alsnog noodzakelijk. 
 
 
Inperking  
 
Hoewel wij in L’Art du menuisier  een grote diversiteit aan beroepen, van loonzagers 
tot architecten, tegenkomen waarmee de menuisiers (soms moeizaam) 
samenwerkten,45 is het werkterrein dat L’Art du menuisier  bestrijkt, strikt beperkt 
tot wat het Parijse gilde der fijntimmerlieden mocht doen en deed: fijne 
houtbewerking.46 De enige tak van het gilde die met name op het gebied van 
metaalbewerking zekere privileges had weten te veroveren, was de ébénisterie. De 
scheidslijnen tussen de gilden en hun competenties zoals vastgelegd in hun 
respectieve statuten, werden door Roubo zorgvuldig gerespecteerd.47  
    Hoe moeizaam deze scheiding in de dagelijkse praktijk kon uitwerken, is goed te 
zien aan de verhoudingen met de serruriers (fijnsmeden) die hang- en sluitwerk 
maakten en gewoonlijk ook op het houtwerk aanbrachten.48 Waar Roubo schreef 
                                        
43 Conform de oorspronkelijk geprojecteerde indeling die hij uiteen zette op p. 3. 
44 Uit de gildestatuten van 1744 blijkt dat treillageurs-producten zoals tuinbanken, priëlen en 
caisses d’orangers al voor die tijd alleen door menuisiers gemaakt mochten worden.  Statuts, 
privileges, ordonnances, et reglemens de la communauté des maîtres menuisiers & ebenistes de 
la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Parijs: Chardon, 1751. p. 71.  
45 Sprekend over de vele beroepen die meewerken aan de bouw van een koets, duidde Roubo de 
arbeiders uit verschillende gilden aan als ‘d'une profession opposée, ou du moins indépendante 
l’une de l’autre.’ AdM. p. 458. 
46 Beroepsgroepen waarmee samengewerkt werd, waren timmerlieden, beeldhouwers, schilders, 
stoffeerders, stoelenmatters, zadelmakers, vergulders, fijnsmeden/slotenmakers, graveurs, 
ferreurs, marmerwerkers, stucadoors, metselaar, loonzagers, tabletiers, bronsgieters, 
meubelhandelaren, orgelbouwers, aannemers, architecten, tekenaars en decorateurs, draaiers en 
blikslagers. Ferreurs waren verantwoordelijk voor het monteren van ijzerbeslag op het werk 
van de menuisier. Tabletiers vervaardigden onder meer bordspellen en schildpad dozen; qua 
materiaal en techniek deelden zij veel met ébénistes. In de oude opzet van de Description was 
het de bedoeling geweest om één monografie aan tabletterie en ébénisterie samen te wijden. Zie 
hoofdstuk 5, noot 89. 
47 De gildestatuten der fijntimmerlieden beschreven de competenties van aanpalende gilden 
zoals draaiers, gieters, handelaren, behangers, etc. in de Statuts, privileges, ordonnances, et 
reglemens de la communauté des maîtres menuisiers & ebenistes. p. 145-192.  In L’Art du 
layetier (p. 22) verzuchtte Roubo: ‘sur quoi les Communautés ne disputent-t-elles pas?’  
48 Duhamel du Monceau signaleerde dezelfde problemen tussen menuisier en serrurier rond de 
montage van beslag. Hij stelde voor dat ‘le Menuisier & le Serrurier se réunissent pour mettre 
les ferrures en place.’ Duhamel du Monceau, Henri-Louis. L’Art du serrurier. Parijs: Saillant & 
Nyon, 1767. p. 142. 
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over de nagels, schroeven, haken en ogen waarmee lambrizeringen aan de muur 
werden bevestigd, leidde hij dat voorzichtig in met 'on me permettra d'en parler 
quoique faisant partie d'un autre Art que le mien.'49 Hij achtte het wel noodzakelijk 
dat men kennis bezat over het werk en de producten van de ambachten waarmee 
werd samengewerkt. Zo is een mooi evenwicht tussen marqueterie en bronsbeslag 
op een meubel alleen te bereiken wanneer ébéniste en bronsgieter van elkaar weten 
wat zij doen, en wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn. Gildeprivileges en     
-dwang bestonden overigens wel in Parijs en de meeste grote steden, maar niet 
daarbuiten; gildebepalingen verschilden bovendien per stad. De vraag in hoeverre 
de gildevoorschriften rond 1770 nageleefd werden, is niet eenvoudig te 
beantwoorden en valt buiten mijn onderzoeksterrein. 
    Een belangrijke inperking wordt gevormd door het ‘marktsegment’ waarop 
Roubo zich richtte, te weten het appartement d'un grand seigneur en diens meubelen, 
rijtuigen en tuinpriëlen.50 Dit volgde uit de opdracht van de Académie die een 
beschrijving wenste van het beste dat het vak te bieden had. Dit had tot gevolg dat 
eenvoudiger fijntimmerwerk vrijwel niet behandeld werd.  
    Niet elk deelgebied van het fijntimmerwerk kwam even uitgebreid voor het 
voetlicht.51 Dit heeft voor een deel te maken met Roubo's persoonlijke voorkeur 
en ervaring. Hij had, zoals hij schreef, veel kerkbetimmeringen uitgevoerd, zodat 
koorstoelen dertie pagina's tekst en negen platen toebedeeld kregen, en een door 
hem uitgevoerde biechtstoel vier pagina's en twee platen. Ook wijdde hij 
onevenredig veel aandacht aan architectonisch interieurontwerp en aan 
beschrijvende meetkunde, zoals ik hieronder zal bespreken. Dit laatste lijkt mede 
voortgekomen te zijn uit het idealisme der Verlichting die steeds op zoek was naar 
rationele, wetenschappelijke verklaring en dito werkwijzen. Roubo’s grote liefde 
voor techniek deed hem soms de realiteit uit het oog verliezen, zoals op 
verschillende plaatsen waar hij verbeteringen van courante methoden voorstelde 
die weliswaar van technisch raffinement getuigen, maar die vanwege hun 
ingewikkeldheid ongetwijfeld zelden of nooit zijn opgevolgd. Een dergelijke 
geneigdheid is inherent aan leerboeken, zoals Pacey dat verwoordt: 'when a 
technical subject began to be taught through lectures and books, its procedures 
had to be represented in an ordered, rational way, often with a large emphasis on 
mathematics.'52 
    Roubo's beschrijving van wat fijntimmerwerk inhield, blijft in hoofdzaak 
beperkt tot de technische, uitvoerende kant, met een sterke nadruk op de 
werkvoorbereiding. Bedrijfseconomie, acquisitie van opdrachten, omgang met 

                                        
49 AdM. p. 258.  
50 AdM. p. 156, 206. 
51 De gildestatuten van 1744 vermeldden aanzienlijk meer menuisiers-producten dan de AdM, 
waaronder  winkelmeubilair, brandkasten, schilderijlijsten, pakkisten, geweerladen, affuiten, 
lansen, kerkbanken, weefgetouwen. Statuts, privileges, ordonnances, et reglemens de la 
communauté des maîtres menuisiers & ebenistes .  
52 Pacey, Arnold. The maze of ingenuity: ideas & idealism in development of technology. 
Cambridge, MA: MIT Press, 1992. p. 220. 



106 
 

opdrachtgevers of met personeel, taakverdeling in het atelier, rechten en plichten 
ten aanzien van gilde en broederschap etc. vinden wij in het geheel niet. Wel 
wijdde hij een opstel aan de berekening van prijzen voor interieurtimmerwerk die 
zijns inziens niet op evenwichtige wijze tot stand kwam.53 Ook signaleerde hij 
meermalen dat prijs en kwaliteit van meubelen onder druk stonden, enerzijds door 
de kwalijke rol die meubelhandelaren speelden, anderzijds door het steeds vaker 
voorkomende werken op stukloonbasis.54   
 
 
Vooringenomenheid van de schrijver en zijn opdrachtgever 
 
Wie L'Art du menuisier leest, moet in het achterhoofd houden dat Roubo's visie op 
het ambacht belangrijk verschilde van die van zijn vakbroeders. Misschien is het 
zelfs juister om te constateren dat Roubo wèl een visie had en zijn collega's niet. 
Roubo’s ideeën spreken vrij helder uit zijn tekst en stonden haaks op de hierboven 
aangeduide mentaliteit van de meeste van zijn vakbroeders. Tegenover hun 
uitgesproken statische wereldbeeld waarin opeenvolgende generaties in cirkels 
rondgingen, stond de opgaande lijn in de idealen van de Verlichting die de mens 
uit zijn betovering ontketende door het verwerven van positieve kennis. Roubo 
zelf had dit vrijwel letterlijk zo ervaren: hij ontwikkelde zich vanuit een onder-
geschikte positie tot een meester-vakman en gerespecteerd schrijver die relaties 
had onder academici en adellijke heren in Parijs. De boodschap tot zijn collega’s 
was dan ook dat zij zich kennis (van hun vak, vaktheorie, aanpalende vakgebieden) 
eigen moesten maken om zich aan te kunnen passen aan nieuwe kansen en 
omstandigheden. Deden zij dat niet, dan liepen zij het risico gemarginaliseerd te 
worden. Roubo had daar ongetwijfeld gelijk in, maar zijn ideeën over de beste 
manier om het ambacht uit te oefenen, zullen door weinigen onder de vakbroeders 
gedeeld zijn. 
    Zijn ideeën pasten daarentegen wel goed in de doelstellingen van de Académie, 
waarmee hij zich lijkt te hebben geïdentificeerd, want de Académie wenste een 
description et perfection des arts et métiers, en Roubo ruimde in zijn description veel ruimte 
in voor perfection. Vervolmaking van een vervaardigingsprocedé impliceert volledige 
beheersing, en naast inzet van de beste gereedschappen en machines, waren kennis 
van bouwkunde en tekenkunst de belangrijkste middelen om die beheersing te 
                                        
53 Er bestonden publicaties waarin men standaardprijzen voor allerhande timmerwerk kon 
vinden zoals Détails des ouvrages de menuiserie pour les bâtimens où l'on trouve les différens 
prix de chaque espece d'ouvrage, avec les tarifs nécessaires  pour le calcul de leur toisé, van 
François Potain, Parijs: Jombert, 1749, die door Roubo genoemd werd. Roubo legde in zijn 
opstel uit wat er mankeerde aan de gangbare wijze van kostprijsberekening. Deze werkte op 
basis van prijzen per vierkante voet, zonder in aanmerking te nemen hoe gedetailleerd het werk 
was. Potain had dit ook uiteengezet in de inleiding bij zijn boek. AdM. p. 1242-1254. Prijzen 
voor meubelen waren niet op eenzelfde wijze gereguleerd en kwamen op de vrije markt tot 
stand. 
54 Thamer, Hans-Ulrich. '"L'art du menuisier." Work practices of french joiners and cabinet-
makers in the eighteenth century.' Mélanges de l'école française de Rome. Moyen-Age, Temps 
Moderne. vol. 99. no. 2. (1987) p.1044. 
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bereiken.55 Zoals hierboven al werd aangegeven, diende perfectionering in de 
Franse luxe-industrieën om de kwaliteit van het product te verhogen, niet zozeer 
om de kosten van de productie te verlagen. Dit ontlokte Roubo een niet aflatende 
reeks van voorstellen tot verbetering van procedés, zowel binnen zijn ‘eigen’ tak 
van het fijntimmerwerk als binnen de andere. Het werk van fijntimmerlieden (en 
dat van architecten) schoot in zijn ogen vaak tekort, al begreep hij wel dat dit een 
gevolg kon zijn van economische druk.56 Vooral stoelenmakers moesten het 
ontgelden: het enige wat zij konden, was gebogen delen netjes langs de lijn 
uitzagen; hun houtverbindingen waren slordig en alle decoratie van de stoel lieten 
zij over aan houtsnijders die er op hun beurt ook vaak een rommeltje van 
maakten.57 Het bekritiseren van andermans werk komt niet fraai over maar volgt 
uit het doel dat Roubo zich had gesteld om maakwerk op het hoogste niveau te 
beschrijven. Het kijken naar en leren van de fouten van anderen was, zoals 
hierboven gezegd, een onderdeel van Blondels onderwijs-methode die Roubo 
bewust of onbewust overnam. En misschien was een zekere pedanterie hem niet 
vreemd. De verbeteringen die Roubo voorstelde, hadden zonder uitzondering tot 
doel om tot een beter, meer solide of fraaier product te komen. Hij was daarbij 
geneigd om de onvermijdelijke hoeveelheid extra werk die er uit voortkwam, te 
bagatelliseren.58 Wanneer hij stuitte op onwil om zijn suggesties op te volgen, 
beklaagde hij zich erover dat fijntimmerlieden er domweg niet aan wilden ‘par la 
seul raison que ce n'est pas leur coutume.’59 
    De hierboven door mij geschetste tegenstelling doet een deel van de 
beroepsgroep – met name sommige vooraanstaande maitres die wel degelijk 
meegingen met hun tijd  – te weinig recht, maar ik wil ermee uit doen komen in 
hoeverre Roubo's uitgesproken en eigenzinnige visie op het vak afweek van die 
van zijn collega's.  
    Wanneer ik in het volgende hoofdstuk de vaardigheid en kennis bespreek die de 
fijntimmerman eigen waren, zal blijken dat Roubo, in Stürmers woorden, ‘wie die 
meisten Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, nicht so sehr mit dem befasst [war],was 

                                        
55 Onder meer verwoord in AdM. p. 199, 292 en 787. 
56 Voorbeelden van zijn kritiek zijn onder meer te vinden op p. 45, 165, 175, 182, 214, 217, 
239, 246 en 262. 
57 Roubo’s telkens terugkerende kritiek lijkt mij meer dan een retorisch middel waarmee hij de 
lezer aan zijn zijde schaarde door mèt hem inferieur werk af te wijzen. Eriksen spreekt van een 
pathologische minachting van Roubo’s kant voor meubelmakers. Eriksen, Svend. Early neo-
classicism in France. Londen: Faber & Faber, 1974. p. 126. Janneau heeft moeite met Roubo’s 
aanvallen op stoelenmakers, omdat juist in de periode rond 1770 prachtig werk werd gemaakt 
door Delanois, de Tilliards en veel andere stoelenmakers. Janneau, Guillaume. Les ateliers 
parisiens d’ébénistes et de menuisier aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parijs: SERG, 1975. p. 80. 
58 Zo was Roubo van mening dat zijn voorstel om de zijden van koetsen niet vlak uit te voeren, 
maar in een vloeiende, licht bollende lijn, slechts ‘un peu plus de sujétion de la part de l'ouvrier’ 
zou vragen. AdM. p. 484. Het lijdt echter geen twijfel dat dit vele dagen extra werk vereist zou 
hebben. 
59 AdM. p. 616. 
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war, als mit dem, was sein sollte.’60 Het door Roubo geschetste beeld stond soms 
zeer ver af van de belevingswereld van een Parijse menuisier van rond 1770. Maar 
ook zal blijken dat hij vaker de gebaande paden volgde naarmate hij dichter bij de 
dagelijkse gang van zaken op de werkvloer kwam. Een van de thema’s binnen mijn 
onderzoek is om de spanning tussen description en perfection in L'Art du menuisier uit 
te doen komen.  
 
 
Bronnen 
 
Het vele materiaal dat Roubo verwerkte was afkomstig uit vier bronnen: zijn eigen 
atelierervaring, de kennis die hij tijdens zijn opleiding bij Blondel had opgedaan, de 
kennis die hij verwierf uit interviews met andere vaklieden, en materiaal uit boeken 
en plaatwerken. Hoewel Roubo niet scheutig was met verwijzingen naar de 
herkomst of vindplaats van zijn gegevens, deed hij dat wel waar hij vond dat 
bepaalde mensen dat toekwam, zoals de koetsenbouwer Dubois, de ébéniste 
Chavigneau, en de spalierwerker Coursel die hun vakkennis met hem deelden.61     
Ervaring met menuiserie en meubles en ébénisterie had Roubo niet. Zijn kennisdeficit 
loste hij in, enerzijds door de hem onbekende technieken zelf uit te proberen, en 
anderzijds door de hulp van deskundigen in te roepen en ateliers te bezoeken.62 
Wij missen hier echter iets van de volledigheid en kennis die in de eerste twee 
boeken zo duidelijk deden voelen dat er een ervaren vakman aan het woord was 
die voor elke moeilijkheid die zich maar voor kon doen, meerdere oplossingen wist 
aan te dragen.63 Alternatieve of tegengestelde manieren van werken van 
verschillende meubelmakers zijn in L’Art du menuisier slechts mondjesmaat te 
vinden, in vergelijking met bijvoor Albrest.64 Nu had Roubo de rol van 
buitenstaander die een ambachtsman in zijn werkplaats interviewde. 

                                        
60 Stürmer, Michael. Herbst des alten Handwerks. München: DTV, 1979. p. 116. Stürmer 
kenschetst hiermee Roubo's 'Essais sur le toisé' (p. 1242-1254) maar zijn woorden zijn van 
toepassing op de AdM in zijn geheel. 
61 Alle drie waren gezel in hun vak, geen meester. Kjellberg vermeldt dat Jean-Gabriel 
Chavignau (sic) meester werd in 1787. Kjellberg, Pierre. Le mobilier français du XVIIIe siècle. 
Parijs: Éditions de l’Amateur, 1989. Ancelin, eveneens gezel, deed Roubo ideeën aan de hand 
voor de canneluremachine. Dat hij geen meesters maar gezellen consulteerde, is mogelijk te 
verklaren doordat meesters meer een leidinggevende positie hadden en gezellen een meer 
diepgaande kennis van techniek. Het zou er ook op kunnen duiden dat Roubo niet on speaking 
terms was met andere gildemeesters. Maar het kan natuurlijk ook op toeval berusten. AdM. p. 
454, 895, 917, 1221. 
62 Dit laatste vermeldde hij niet expliciet maar wordt gesuggereerd door het feit dat hij ‘ouvriers 
reconnus pour habiles’ had geïnterviewd, en zijn observaties zoals dat sommige ébénistes in het 
atelier schrijlings op de figuurzaagbok zaten om sneller te kunnen werken. 
63 Over zijn behandeling van marqueterietechniek schreef hij dat hij niet over de lange 
praktijkervaring beschikte die nodig om het volledig te beschrijven. AdM. p. 895. 
64 Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies par 
plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest. 
Parijs: Librairie scientifique et industrielle De Malher et Cie., passage Dauphine, 1828. 
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    Toen hij 1768 begon met schrijven, stond Roubo al achttien jaar midden in het 
vak. Uit de L’Art du menuisier blijkt steeds weer dat hij leergierig was, zijn ogen 
goed de kost gaf en met iedereen praatte over het vak. Hij moet de praktijk en alle 
kneepjes van het vak feilloos beheerst hebben. Over zijn persoonlijke leerproces in 
de werkplaats lezen wij jammer genoeg niets in de L’Art du menuisier .  
    Het lag niet in Roubo’s aard om gevonden informatie over te nemen voordat hij 
zichzelf ervan overtuigd had dat die klopte.65 Ingeval van twijfel of wanneer hij een  
veronderstelling deed, vermeldde hij dat als zodanig.66 Om kennis te verzamelen 
probeerde hij niet alleen technieken uit, zoals hierboven opgemerkt, maar deed hij 
bovendien toegepast onderzoek, bijvoorbeeld bij het determineren van 
houtsoorten en de toepassing van kleurstoffen om hout te kleuren.67 Hij ging dus 
op eenzelfde manier tewerk als Diderot die in bepaalde gevallen gereedschap en 
machines liet maken om zelf bepaalde technieken te leren.68 
    Over fijntimmerwerk waren voor 1769 een aantal publicaties in het voor Roubo 
ontoegankelijke Engels verschenen, verder Félibiens Principes en enige stukken in 
architectuurboeken, lexica en de Encyclopédie.69 Wat hierin te vinden was, was veelal 
weinig praktisch van aard of verouderd. Roubo’s bewering dat hij de eerste was die 
schreef over het fijntimmerwerk is dus op zijn plaats. Veel vroege technische 
literatuur was bijeengebracht uit eerdere tekstbronnen. Hieronder zijn ook de 
reisverslagen te scharen die curieuze verhalen vertelden zoals dat ebbenhout zwart 
was omdat de inlanders het enige jaren in de grond begroeven. Roubo slikte 
dergelijke verhalen niet maar ging op eigen waarneming af. Hij was immers niet 
alleen een zoon van de Verlichting maar tegelijkertijd – misschien zelfs eerst en 
vooral – handwerksman die leert door ondervinding. Eigen waarneming maar ook 
mondelinge overdracht, het persoonlijke contact waren voor hem van meer 
gewicht dan zijn tekstbronnen. Om het vak van fijntimmerman te leren, achtte hij 
boeken (inclusief zijn eigen L’Art du menuisier ) van beperkte waarde; het komt daar 
vooral aan op hard werken en liefde voor het vak.70 Hij vermeldde een niet 
onaanzienlijke hoeveelheid schrijvers maar lijkt er per saldo weinig uit 
overgenomen te hebben. Wel doorkruidde Roubo net als Agricola, Alberti en 

                                        
65 AdM. p. 454 en p. 1258. Hij schreef ook dat hij de vervaardiging van Boullewerk maar 
beknopt wilde behandelen, omdat hij geen hulp had kunnen vinden bij het uitproberen van deze 
techniek, die tegen het einde van de achttiende eeuw  natuurlijk vrijwel niet meer werd 
toegepast. AdM. p. 983. 
66 AdM. p. 464. Roubo beklaagde zich over schrijvers die elkaar kritiekloos overschreven, ‘sans 
examiner les choses par eux-mêmes.  AdM. p. 773.  
67 Zijn methode voor het determineren van houtsoorten wordt hieronder besproken in hoofdstuk 
7.3. Roubo deed experimenten om duurzamer kleuren te vinden voor hout en correspondeerde 
daarover met de chemicus Pierre-Joseph Macquer. AdM. p. 792-799. Roubo hoopte dat, indien 
zijn lezers betere methoden ontdekten, zij zich ‘assez bons citoyens’zouden betonen om hun 
ontdekkingen met anderen te delen. Na publicatie van L’Art du menuisier ébéniste stuurde de 
menuisier La Forge uit Épinal inderdaad enige kleurrecepten aan Roubo. AdM. p. 1312.  
68 Prospectus. in: Oeuvres de Denis Diderot. Parijs, 1798. t. III. p. 25. 
69 Zie hoofdstuk 4. 
70 AdM. p. 1258. 
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anderen zijn tekst met kleurrijke verhalen en verwijzingen naar historische en 
bijbelse personages, zodat het geheel een meer literair karakter kreeg.  
    Naar de Encyclopédie verwees hij slechts drie keer, twee keer heel summier, een 
keer bij zijn bespreking van de robbellijstmachine die de Encyclopédie overgenomen 
had (en naar hij meende nog onduidelijk ook) uit Félibien (afb. 23). Zoals 
hierboven aangehaald, waren de Encyclopédie-delen met informatie over het 
fijntimmerwerk, inclusief de platenboeken, verschenen voordat Roubo aan zijn 
werk begon.71 Zijn behandeling van het fijntimmerwerk lijkt er noch qua methode 
noch qua inhoud veel aan ontleend te hebben ook al bestreek hij ongeveer 
hetzelfde terrein. De diepgang die hij nastreefde en het beoogde lezerspubliek 
waren, zoals al eerder gezegd, zeker niet dezelfde als bij de Encyclopédie. Het lemma 
MENUISERIE daarin behandelde de menuiserie en bâtiment, hetgeen Roubo’s 'eigen' 
vak was zodat hij daar weinig uit te leren had; de lemmata ÉBÉNISTE, 
MARQUETERIE en PLACAGE zijn beperkt van omvang en hadden Roubo evenmin 
veel te bieden. Hij maakte nog het meest gebruik van de Encyclopédie voor zijn Art 
du menuisier-carossier, waarin hij nagenoeg dezelfde typen in dezelfde volgorde 
behandelde; ook volgde hij de Encyclopédie in het gebruik van de berline als 
voorbeeld. Er waren vanzelfsprekend meer lemmata (bijvoorbeeld over 
bouwkunst, meetkunde en groftimmerwerk) die voor Roubo mogelijk van nut 
waren. Hij lijkt echter even weinig materiaal aan de Encyclopédie ontleend te hebben 
als aan andere publicaties. Roubo liet zich met minachting uit over ‘demi-savants 
[..] qui regardent comme inutile tout ce qu'ils n’entendent pas, ou ce qu’ils n’ont 
pas le courage de vouloir apprendre; ce qui leur fait préférer des abrégés qui ne 
leur enseignent que des mots, dans la connoissance desquels ils font consister 
toute leur science, si cependant c’est une que celle qui ne sert qu’à surcharger le 
mémoire sans éclairer l’esprit, & et qui fait plutôt des ignorants orgeuilleux que de 
vrais savants.’ Het lijdt nauwelijks enige twijfel dat hij hier de Encyclopédie op de 
korrel nam. Een soortgelijke uithaal maakte hij naar ‘ceux qui croient connoître 
parfaitement un Art, lorqu’ils sont parvenu à connoître  à peu près le nom et la 
forme des outils.’72 Hij benadrukte bij herhaling dat de fijntimmerman meer in het 
werk zelf leerde dan uit boeken.73 
    Alleen op het gebied van architectuur en meetkundig tekenen maakte hij op een 
uitgebreider schaal gebruik van gepubliceerd werk. Aan Vignola en D'Aviler 
ontleende hij de regels der klassieke bouwkunst, zoals hij die natuurlijk tijdens zijn 
opleiding bij Blondel geleerd had; om zijn kennis van stereometrie op een dusdanig 
niveau te brengen dat hij erover durfde te schrijven – het is een bijzonder complex 
onderwerp – heeft hij de nodige uren gestudeerd in het werk van Blanchard, 
Frézier en dat van enige anderen.74  

                                        
71 Als laatste daarvan verscheen in 1769 deel 24, de Recueil des planches waarin MENUISIER EN 
BÂTIMENS, MENUISIER EN MEUBLES en MENUISIER EN VOITURES zijn opgenomen. Het laatste deel 
van de Encyclopédie, vol. 28, verscheen in 1772. 
72 AdM. p. 764, 970.  
73 Onder meer AdM. p. 1217, 1258. 
74 ‘Une recherche exacte et réfléchie,’ zoals Roubo het uitdrukte. AdM. p. 293. 
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    Terwijl hij wel goed op de hoogte was van moderne inzichten en methoden in 
de bouwkunst en het tekenen (waarin hij naar het lijkt veel verder in ging dan de 
praktijk verlangde), maakte hij weinig gebruik van wetenschappelijke inzichten op 
het gebied van mechanica.75 Hij volgde in dit opzicht de traditionele praktijk die de 
draagkracht van constructies niet berekende maar voor de zekerheid zo zwaar 
uitvoerde dat er niets mis kon gaan.76 Een dergelijk solide uiterlijk werd ook 
esthetisch gewaardeerd. Toch week Roubo in dit opzicht niet af van wat gangbaar 
was in technische handboeken: zelfs Dom Bedos wijdde in zijn werk over 
orgelbouw slechts een tiental pagina's aan evenwichten en hefbomen.77 De 
negentiende eeuw zou een vergaande verwetenschappelijking zien in de manier 
waarop materiaal, constructie en ornament werden beschreven, maar in de 
achttiende eeuw beperkte men zich strikt tot wat doelmatig was.  
 
Platen 
 
De vele platen van de L’Art du menuisier  vormen een zeer aantrekkelijk onderdeel 
van het geheel, vanwege hun kwantiteit en genereuze afmetingen maar vooral 
vanwege hun kwaliteit (afb. 37) die zich kan meten met contemporaine 
architectuurboeken en als zodanig hoger is dan die van de meeste platen in de 
Encyclopédie.78 Roubo gebruikte, door elkaar, een scala aan weergavetechnieken 
zoals die gebruikelijk waren voor dit type boek: vignet (realistisch aandoende 
weergave van ateliers en werven), ontwerptekening-op-schaal, aanzicht, doorsnede 
(soms op ware grootte), perspectief, detailtekening (ook van manuele bewerking) 
en meetkundige uitslagen. Op enige platen is in plaats van een schaal in voeten en 
duimen, een schaalverdeling in modulen aangegeven zoals dat in ontwerpboeken 
voor architecten veel voorkwam. Het afgebeelde ontwerp kan dan met enig teken- 
werk in elke vereiste afmeting worden omgezet. De meeste platen bevatten een 
verwijzing naar een zestal verschillende schaalverdelingen in lengtematen; deze 
schalen zijn terug te vinden op pl. 23. Met behulp van deze schalen zijn maten uit 
de tekeningen af te leiden. Het aangeven van afmetingen in een tekening zelf werd 
pas in de vroege negentiende eeuw gebruikelijk.79 Roubo waarschuwde ertegen om 
maten over te nemen uit de platen omdat het papier wat gekrompen of uitgezet  
 
                                        
75 Een uitzondering is zijn uitleg over enige grondbeginselen der mechanica, bedoeld om aan 
koetsenbouwers uit te leggen hoe zij een koets correct op konden hangen op het chassis. AdM. 
p. 593. 
76 Deforge, Yves. Le graphisme technique: son histoire et son enseignement. Seyssel: Champ 
Vallon, 1981. p. 56. 
77 Dom François Bedos de Celles. L’Art du facteur d’orgues. vol. 1.  Parijs: Delatour, 1766. Ch. 
1. 
78 Roubo’s tekenvaardigheid was, in Gillispies woorden, ‘…the equal in point of artistry and 
geometrical sophistication of the work of the most highly educated architect or engineer.’ 
Gillispie, Charles Coulston. Science and polity in France at the end of the old regime. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980. p. 349. 
79 Deforges. Le graphisme technique.  p. 61. 
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Afb. 37    L’Art du menuisier. Plaat 375. Constructie van kapitelen in spalierwerk. 
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kon zijn of omdat de graveur mogelijk niet nauwkeurig genoeg had gewerkt.80 Het 
is beter om de nauwkeurige maataanduidingen in de tekst te volgen.81 
    Roubo zag de platen als ondersteuning voor zijn tekst.82 De lezer die platen leest 
zonder de bijbehorende tekst te raadplegen, loopt het risico dat hij zaken onjuist 
interpreteert. Uiteraard duiden de meest platen aan hoe iets werd opgebouwd  
maar niet zelden laten zij zien hoe het niet moet, of geven zij een vereenvoudigde 
weergave van het eindprodukt. Er zijn ook zeer naturalistisch getekende platen die 
onwenselijke praktijken ïllustreren of waar niet alles opstaat. Enige voorbeelden: 
 

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

                                        
80 AdM. p. 463. Hulot en Dom Bedos de Celles waarschuwden voor ditzelfde probleem. 
81 Het was ook bij bouwbestekken gangbaar om nauwkeurige maten in de tekst te zetten, en niet 
in de (eventueel aanwezige) begeleidende tekening. Zie Tussenbroek, Gabri van. 'Alzo zult 
gijlieden dat maken.' Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Leiden: Primavera, 2013. p. 133. 
82 AdM. p. 496. 
83 AdM. p. 749. Clouzot, die een afbeelding van dit buffet overneemt, ziet dit over het hoofd en 
spreekt over sober snijwerk. Clouzot, Henri. Les meubles du XVIIIe siècle. Parijs: Morancé, 
1922. p. 50, pl. XXXIX. Roubo liet ook bij andere voorbeelden zoals de stoel op pl. 226 het 
snijwerk weg. 
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  Afb. 39    Roubo. L’Art du menuisier. Detail van Pl. 40. 
 
- op pl. 40 (afb. 39) toonde hij in de fig. 5-19 ontwerpschema's voor onderpanelen 
in inrijpoorten waarvan alleen de fig. 5, 7, 12 en 13 zijn goedkeuring wegdroegen. 
 

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

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


