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De kunst van de fijntimmerman

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

7.1

De ontwerppraktijk

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

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

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

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

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

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

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

9

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

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

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

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

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

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

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

30

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

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

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

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

41

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

Afb. 45

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

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

47

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

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

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

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

58

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

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

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

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

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

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

Pl. 3 in Roubo’s Traité de construction des théâtres is een aanzicht van een door hem
ontworpen theater. Op de plaat staat vermeld ‘A Paris chez l’auteur rue et vis a vis St Jacques
du Haut-pas,’ hetgeen suggereert dat de prent bij hem te koop was.
81
Roubo ontleende (delen van) ontwerpen aan het werk van anderen, onder meer een
koetsontwerp aan Garsault, bladornament aan D’Aviler en sofa’s aan Delafosse.
82
Sommige van zijn ontwerpen voor spalierwerk zijn ontleend aan ontwerpen van JacquesAnge Gabriel. Berckenhagen schrijft dat ‘ihre prachtvolle Übersteigerung erfuhren die
Gabrielsche Pavillions in Erfindungen die André-Jacob Roubo in seinem bedeutenden Werk
L’Art du treillageur […] vorgelegt hat.’ Berckenhagen, Ekhart. Die französischen Zeichnungen
der Kunstbibliothek Berlin: kritischer Katalog. Berlijn: Hessling, 1970. p. 229.
83
Encyclopédie, lemma DESSEIN (en Architecture). vol. 4. p. 891.
84
AdM. p. 1065-1078; op p. 1179-1185 gaf hij een demonstratie van het systeem aan de hand
van een ontwerp voor een salon de treillage, afgebeeld op pl. 365 en 366.
85
Zie: Szambien, Werner. Symétrie goût caractère. Théorie et terminologie de l'architecture de
l'age classique, 1550-1800. Parijs: Picard, 1986.
86
Onder andere AdM. p. 42, 1050, 1052 en 1054.
87
Zie hierboven, hoofdstuk 3.

135

schreef hierover: 'les formes creuses & rondes dont il est composé, ne sont jamais
fort heureuses, & qu'une belle simplicité leur aurait été préférable.' 88 Dat hij daar
niet voor koos, kwam doordat hij de wensen van zijn opdrachtgever op te volgen
had. De vele gebogen vormen resulteerden in een naar zijn smaak ongelukkige

Afb. 49

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

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

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

Uit Pallot, Bill. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France (1720-1775). Parijs: Gismondi,
1987. p. 200.
93
Verlet geeft enige voorbeelden van opdrachten aan hofmeubelmakers die voor (her-)
inrichting van bepaalde ruimten bestaande sets in een verouderde stijl aanvulden of kopieerden.
Een bekwame meubelmaker was in staat om te werken in de stijl die voor een bepaalde
opdracht gevraagd werd. Riesener maakte in 1780 nog stukken in de stijl van de jaren ’60. Zie:
Watson, Francis J.B. The Wrightsman collection. New York: Metrpolitan Museum of Art. s.d.
[1966] p. 555-557.
94
Fleming, John, Hugh Honour. The Penguin dictionary of decorative arts. Londen, 1977. p.
684.
95
Guilmard, D. Les maîtres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et
graveurs. Parijs: Plon, 1880.
96
AdM. p. 249. Vraisemblance vereist ‘non-seulement que les choses existent, mais encore
qu'elles nous paroissent telles qu'elles sont.' AdM. p. 192.
97
Eriksen, Svend. Early neo-classicism in France. Londen: Faber & Faber, 1974.
98
Dit blijkt uit zijn lovende bespreking van Contant d'Ivry's ontwerpen voor betimmeringen en
meubelen in het Palais Royal. Encyclopédie. vol. 18. p. 5:12.
99
Bijvoorbeeld zeventiende eeuwse kunstcabinetten d’une très grande beauté in St.-Cloud en
Chantilly. AdM. p. 982.
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het feit dat hij fijntimmerman was en geen houtsnijder, hoeft zijn wat beperkte
gevoeligheid voor versiering niet te verbazen.
Meubelmaker en ontwerp
Ook al is van een gegeven meubelstuk bekend wie het geleverd heeft, het is zelden
met zekerheid te zeggen wie het ontworpen heeft en wie het uitvoerde, zoals
Honour toegeeft. 100 Het meubel was in zijn uiteindelijke vorm vaak een amalgaam
waar meerdere spelers het hunne aan hadden bijgedragen. Alleen de betere ébénistes
maakten zelf de ontwerpen voor de meubelen die zij bouwden, zij het met
wisselend artistiek succes zoals Eriksen laat zien. 101 In het werk van onder meer
Cressent, Riesener (op zijn portret afgebeeld met potlood en papier in de hand) 102
of in een deel van de productie van Pierre Migeon IV is zonder twijfel een
persoonlijke, kenmerkende stijl te vinden. 103 Maar ook deze vooraanstaande
ébénistes voerden ontwerpen van anderen uit. 104 Waar echter de ontwerpen voor de
grote meerderheid van meubelen vandaan kwamen, blijft onduidelijk: 'Nous
aimerions savoir qui les guidait,’ schrijft Verlet, ‘quel goût supérieur s'imposait à
eux. Car, à quelques exceptions près, comme celle d'A.-C. Boulle, ils n'étaient que
d'honnêtes et habiles artisans. Ils étaient ingénieux, mais leurs trouvailles étaient
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'Candour obliges me to confess that I have very seldom been able to answer such questions
[sc. who was responsible for the design and who for the actual workmanship] with more than a
guess.' Honour, Hugh. Cabinet makers and furniture designers. Londen: Weidenfeld &
Nicholson, 1969. p. 21.
101
Eriksen schrijft over Garnier dat hij een van de weinige meubelmakers was die in staat
waren om een behoorlijk ontwerp af te leveren. Eriksen geeft enige onmiskenbare voorbeelden
die laten zien dat veel meubelmakers niet op de hoogte waren van de meest elementaire
ontwerpregels en daardoor in hun vormgeving blijk gaven van een dilettante approach.
Eriksen. Early neo-classicism in France. p. 71, 75, en 76. Dit strookt geheel met wat Roubo
schreef over koetsenbouwers met te weinig kennis van zaken: ‘de-là viennent tant de modes
nouvelles qu’ils annoncent comme leurs productions, qui ne sont pour l’ordinaire que de
mauvaises copies de choses déja faites, auxquelles ils font des augmentations ou des
changements selon qu’ils le jugent à propos, sans se rendre compte du pourquoi, & par le seul
plaisir de faire du nouveau.’ AdM. p. 564.
102
In Havard staat een ‘portrait présumé’ van Boulle, afgebeeld met passer en tekening. Havard,
Henry. Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos
jours. 4 vol. Tweede editie. Parijs, s.d. [1890]. Lemma MARQUETERIE.
103
Mouquin behandelt behandelt de manière van Migeon. Migeon verkocht behalve zijn eigen
ontwerpen, veel werk dat hij bij collega's inkocht. Mouquin, Sophie. Pierre IV Migeon 16961758. Au coeur d'une dynastie d'ébénistes parisiens. Parijs: Éditions de l'Amateur, 2001. p. 6774.
104
Honour noemt hiervan als voorbeelden onder anderen Riesener, Chippendale en Jacob.
Honour. Cabinet makers and furniture designers. p. 133, 172. Van Slodtz bestaan tekeningen
(afb. 86, 87) die zijn uitgevoerd door Gaudreau. Zie: Salverte, François de. Le meuble français
d'après les ornemanistes, de 1660 à 1789. Parijs, 1930. pl. XVI en XVII. Geciteerd naar Pallot,
Bill. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France (1720-1775). Parijs: Gismondi, 1987. p. 39.

138

surtout d'ordre technique. Ils traduisaient à merveille le style de leur époque, mais
ils suivaient ce style et le ne créaient pas.' 105
De platen in de L’Art du menuisier bieden een beknopt overzicht van
meubelvormen. De teksten gaan vooral in op de functie en de daaruit volgende
ruimtelijke en constructieve opbouw van meubelen. Aan de manier waarop
ontwerpen voor meubelen tot stand kwamen wordt, in vergelijking met
interieurontwerpen, zeer weinig aandacht geschonken. Roubo schreef dat er voor
meubelontwerpen niet, zoals voor betimmeringen, vaste regels bestonden, ‘soit
dans les formes soit pour la décoration... les différentes especes de Meubles étant
variées presqu'à l'infini.’ Dat veranderde bovendien allemaal dagelijks. Uit de L’Art
du menuisier komt summier naar voren dat meubelen gemaakt werden naar
individuele opdrachten of naar voorbeeld van bestaande stukken; het gebruik van
voorbeeldprenten wordt in de L’Art du menuisier alleen impliciet aangeduid maar
was zonder twijfel een belangrijke bron en zal daarom hieronder eveneens
besproken worden.
Individuele ontwerpen
Onder individueel ontwerp wordt hier verstaan een ontwerp voor een specifieke
setting, hetzij in een bestaand interieur, 106 hetzij in een nieuwbouwproject.
In zijn studie over zitmeubilair beschrijft Pallot, gebruik makend van gegevens uit
L’Art du menuisier, de opeenvolgende ontwerpstadia die bij een dergelijke
belangrijke opdracht voor zitmeubelen doorlopen konden worden. 107 Zoals uit
veel interieurontwerpen blijkt, passen veel stoelen en vooral sofa's en consoletafels
bij de vormen van de betimmering van een ruimte (afb. 51). 108 Het ontwerp voor
deze meubelstukken werd gemaakt door 'donneurs de modèles,' zoals Pallot hen
aanduidt: dit kon een architect, décorateur of sculpteur (het Nederlandse woord
‘houtsnijder’ is hier te beperkt) zijn, en soms trad een marchand tapissier of een
marchand mercier als zodanig op. Van dergelijke ontwerptekeningen of schetsen zijn
er betrekkelijk veel bewaard gebleven. De opdrachtgever ontwierp zelf zelden,
maar elk stadium in de evolutie van het meubelontwerp werd aan hem of haar
voorgelegd. De eerste schetsen werden uitgewerkt in een tekening op ware
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Verlet, Pierre. Le mobilier royal français. Parijs: Éditions d’Art et d’Histoire, 1945. vol. 1. p.
xvii. De naamstempels die meubelmakers conform de gildebepalingen op hun producten
dienden aan te brengen, vertellen ons niet wie het stuk ontwierp, maar wie het vervaardigde,
ook al moeten wij wat dit laatste betreft niet te snel conclusies trekken. Zie: Bouzin, Claude.
Meuble et artisanat. Parijs: Éditions de l’amateur, 2003. p. 35-37; Kjellberg, Pierre. Le mobilier
français du XVIIIe siècle. Parijs: Éditions de l’Amateur, 1989. p. 762.
106
De maten van meubelen dienden in principe aan de betimmering aangepast te zijn. De
hoogte van commodes werd aangepast aan die van de lambrizering. De breedte kon eveneens
zijn bepaald door de betimmering: wanneer een hoekkast werd gemaakt voor een apartement,
diende deze de architraven rond ramen deuren vrij te laten. AdM. p. 755, 756.
107
Pallot. L'Art du siège au XVIIIe siècle en France.
108
AdM. p. 654.
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grootte. 109 De stoelenmaker nam uit deze tekening de omtrekken over voor de
mallen die hij nodig had om de stoel te kunnen maken. 110 Wanneer de tekening
was goedgekeurd werd een schaalmodel van hout, was of gips gemaakt, 111 meestal
in een schaal van 1:7, soms weer met variaties, zoals de afbeelding 50 laat zien.
Werden er modellen gemaakt werden, dan konden een of meer tekenstadia
achterwege blijven. Een volgende stap kon nog zijn om in hout een prototype op
ware grootte te maken, waarna werd overgegaan tot de serie als geheel. Ook
Chippendale adviseerde de meubelmaker die een van zijn ambitieuzere ontwerpen
wilde uitvoeren, om eerst een model op schaal of op ware grootte te maken. 112 De
opeenvolgende fasen in het maken en realiseren van een ontwerp komen dus
enigszins overeen met de gang van zaken bij het ontwerpen en uitvoeren van
betimmeringen. 113 Toch moet gezegd worden dat onze kennis hierover nog zeer
beperkt is. 114
Terwijl uit de L’Art du menuisier wel het een en ander af te leiden is over de
manier waarop stoelen-op-bestelling ontworpen en uitgevoerd werden, 115 vinden
109

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

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

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

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

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

Afb. 52 Ince en Mayhew. Universal system of household furniture. (1762). 'Comode Chest of Drawers'
De stippellijnen binnen de contour van het bovenblad (links) geeft aan vanuit welke middelpunten
de cirkelsegmenten getrokken moeten worden die de contour vormen. Direct rechts naast het
meubel zijn maten aangegeven. Geheel rechts de profileringen van bovenblad, bovenlijst plinth en
onderlijst plinth. Middenonder een maatschaal. Voor een goede meubelmaker geeft de prent alle
informatie die hij nodig heeft om het meubel te kunnen maken. De begeleidende tekst luidt ‘A
commode which has been executed from the Plate, and much admired’ en is ernaast in het Frans
vertaald. Deze wat onlogisch geformuleerde tekst illustreert dat er verschil is tussen een
ontwerpprent en een prent naar een bestaand meubel.

122

De Bellaigue, Geoffrey. ‘Engravings and the french eighteenth-century marqueteur - I.’
Burlington Magazine. vol. 107. no. 746. (1965) p. 240.
123
Zo schreef Sheraton over zijn voorbeeldprenten: ‘These may, in the view of some, be
thought too full of work; but the skilful workman will easily see how to reduce their richness,
and accommodate them to his purpose.’ Sheraton, Thomas. The cabinetmaker and upholsterer’s
drawing-book. Gedeeltelijke herdr. van de editie van 1793. New York: Dover, 1972.
Onderschrift bij pl. 14. Ook Jean-Félix Watin (auteur van L’Art du peintre, doreur, vernisseur.
Parijs: Grangé, Durand, Watin, 1773) schreef dat klanten niet moesten verwachten dat een
uitgevoerd meubel altijd even complex was als op de prent. Geciteerd naar: Pallot. L'Art du
siège au XVIIIe siècle en France. p. 39. Watin gaf voorbeeldprenten uit en liet voor klanten
meubelen op bestelling maken. Zie Eriksen. Early neo-classicism in France. p. 139.
124
AdM. pl. 235, p. 650, en pl. 246, p. 680.
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van de houtsnijder Gideon Saint, dat een samenstel toont van een inkttekening van
de hand van Saint en drie gedrukte prenten, twee uit Locks A new drawing book en
een uit een serie ornamenten van Thomas Johnson. 125 De prenten vormden voor
Saint ‘a source of general inspiration.’ Ook grote naturalistische marqueterievoorstellingen van hoge kwaliteit, peinture en bois, waren in veel gevallen geen
autonoom ontwerp maar ontleend aan prenten. De meeste marqueteurs moeten
volgens De Bellaigue wel in staat zijn geweest om bestaande ontwerpen aan te
passen en te combineren. 126 Hoeveel van een ontwerp oorspronkelijk tekenwerk is,
en hoeveel is overgenomen van een ontwerpprent, is vaak niet vast te stellen. 127
Ontwerpen voor marqueterie waren volgens Roubo voor het merendeel mal dessinés
& sans goût. 128 De marqueterie of sommige bewaard gebleven meubelen bevestigen
dit. In veel ruimtelijke voorstellingen klopt het perspectief niet, zoals de soms wat
onbeholpen marqueterie van Topino laat zien. Het ontwerpproces raakte ook
hier verdeeld over meerdere actoren die elk het hunne, groot of klein, bijdroegen
zoals Fuhring schrijft. 129 Het eindprodukt kan uiteindelijk een samenstel zijn van
de ideeën van een schilder, prentmaker, graveur, opdrachtgever, meubelmaker en
marqueteur. 130 De niet aflatende stroom aan nieuwe modieuze ontwerpen bracht
met zich mee dat een atelier zelf in staat moest zijn om aan telkens nieuwe
ontwerpen uitvoering te geven. 131 De voorbeeldprent gaf een goed beeld van hoe
125

Snodin, Michael, Maurice Howard. Ornament. A social history since 1450. Londen: Yale
University Press, 1996. p. 46, afb. 42.
126
Het is een oud en geaccepteerd gebruik. In zijn Veri precetti della pittura (1586) beval
Armenini degene die het aan invenzione ontbrak aan, het werk van anderen te kopiëren en daar
wat dingen in te wijzigen of te spiegelen. Geciteerd naar: Galassi, Maria Clelia. 'Visual
evidence for the use of carta lucida in the Italian Renaisssance workshop.' Saunders, David ,
et al. (ed.) The Renaissance workshop. Londen: Archetype, 2013.
127
Michaelsen, Hans. '"Dass alles in der äussersten Perfection gemacht wird." Zur Entwicklung
der Marketerie- und Färbetechniken in der Werkstatt von Abraham und David Roentgen.' in:
Büttner, Andres, Ursula Weber-Woelk (ed). David Roentgen. Möbelkunst und Marketing in 18.
Jahrhundert. Regensburg: Schnell & Steiner, 2009. p. 135.
128
AdM. p. 867. Dat hij hiermee ook doelde op voorbeeldprenten, blijkt uit zijn toevoeging dat
de ontwerpen veelal niet pasten op de plaats waarop zij waren aangebracht.
129
Fuhring. Ornament, nijverheid en kunst. p. 31. Achim Stiegel constateert in zijn studie over
ontwerp en uitvoering van Schinkels meubelen eveneens dat het eerste idee van de ontwerper in
de handen van tekenaar en werklieden (en navolgers) zich gaandeweg veranderde. Zoals
Stiegels artikel beschrijft, deed Schinkel er veel aan om door middel van uitgebreid tekenwerk
de controle over het eindprodukt te waarborgen: ‘Die gezeichnete Linie reduziert den
Ermessensspielraum erheblich und macht die Arbeit leicht überprüfbar.’ Vermoedelijk liep de
Pruisische architect in 1816 in dit opzicht voor op zijn Parijse collega van enige decennia
daarvoor. Stiegel, Achim. 'Die Differenzierung der Autorschaft. Zum Verhältnis von Entwurf
und Ausführung.’ in: Hedinger, Bärbel, Julia Berger (ed.) Karl Friedrich Schinkel. Möbel und
Interieur. München: Deutscher Kunstverlag, 2002. p. 23-29.
130
Snodin en Howard geven een afbeelding van een zilveren blad van Benjamin Pyne waarvan
de rand naar een aangepast prentontwerp van Della Bella is versierd, en het middenveld met een
gravure van Bosse, gegraveerd door Gribelin. Snodin, Howard. Ornament. p. 50.
131
Bij het ontstaan van het neo-classicisme speelden prenten met nieuwe ontwerpen echter een
minder belangrijke rol, zoals Baarsen schrijft. Classicistische ontwerpprenten bevatten weinig
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het meubel eruit kon gaan zien maar was geen constructietekening met maten (afb.
51). Al naar gelang van de hoeveelheid aan technische informatie die de prent
bevatte, moest de werkman die het meubel wilde uitvoeren, beschikken over meer
of minder tekenvaardigheid en meetkundige kennis.
Werken naar bestaande stukken
Meubelmakers werkten vaak naar het voorbeeld van bestaande stukken. L’Art du
menuisier vermeldt dit voor de productie van zitmeubelen en bedden. 132 Zoals
Roubo aangaf, werd vooral gekopieerd in het goedkope werk, door meubelmakers
die maar één meubeltype maakten en tot weinig anders in staat waren. De oorzaak
hiervan lag volgens Roubo in het feit dat zij niet konden tekenen; 'la plupart ne
sachant que faire une sorte d'ouvrage & encore avec des calibres que souvent ils
n'ont pas le talent de faire eux-mêmes.' Hetzelfde gold voor de houtsnijders die
snijwerk en profileringen op de stoelen aanbrachten. 133 Er zijn niettemin genoeg
voorbeelden bekend van het kopiëren van kwaliteitsmeubelen. 134 Om een meubel
te kopiëren, al dan niet in een aangepaste vorm, was geen tekenwerk op papier
nodig want dit gebeurde met behulp van mallen of een lat waar de maten op
werden overgenomen. 135
Conclusies
De betimmeringen die door Roubo de menuiserie worden genoemd, bestonden uit
stijl-en-regelwerk gevuld met panelen; dit was het traditionele werk van de
origineels, vergeleken met ‘prints of original designs that were integral to the formulation of the
rococo style.’ Baarsen, Reinier. Paris 1650-1900. Decorative arts in the Rijksmuseum. Londen:
Yale, 2013. p. 391.
132
AdM. p. 601. In hoeverre dit gold voor gefineerde meubelen, wordt uit de AdM niet
duidelijk.
133
AdM. p. 601.
134
Von Pfeil vermeldt dat Markgräfin Christiane Charlotte in Parijs een grote hoeveelheid
kostbare meubelen liet aanschaffen; een deel daarvan werd gekocht met het doel deze later in
Ansbach te laten kopiëren zodat men wat goedkoper uit zou zijn. De Ansbacher Baudirektor
Zocha was degene die de modellen bestelde en hij vroeg aan zijn Parijse vertegenwoordiger
inlichtingen over kunsthandwerkliche Techniken und Rezepturen. Markgraf Alexander von
Brandenburg-Ansbach schafte ook L’Art du menuisier aan. Pfeil, Christophe Graf von. Die
Möbel der Residenz Ansbach. München: Prestel, 1999. p. 14, 30, 90. In de door Eriksen
gepubliceerde brieven van de Marquis de Marigny aan zijn meubelmaker Garnier is sprake van
het kopiëren van een Engelse speeltafel. Eriksen, Svend. ‘Some letters from the Marquis de
Marigny to his cabinet-maker Pierre Garnier.’ Furniture History. vol. 8. (1972) p. 78-85.
Benneman maakte een kopie van een commode van Riesener. Meyer, Daniel. ‘Les meubles:
sont-ils vraiment des oeuvres d’art ou des objets avant tout utilitaires?’ Connaissance des Arts.
433. (1988). Ordonez vermeldt het kopiëren van een schilderijlijst ter vervanging van een sterk
door houtworm aangetast origineel. Ordonez, Christina, L. Ordonez, M. del Mar Rotaeche. Il
mobile. Conservazione e restauro. Florence: Nardini, 1996. p. 47.
135
Zie hierover verder hoofdstuk 7.2.
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fijntimmerman. De modernere vorm van betimmering, d'architecture, kwam uit de
koker van professionele ontwerpers en maakte gebruik van een vormentaal die de
fijntimmerman niet kende en die hij langs verschillende wegen aan moest leren.
Roubo’s uiteenzettingen over ontwerptheorie gebaseerd op de klassieke orden
voorzag dus in een behoefte. Ook in later tijden bleef dit een onderdeel van
verschillende vakboeken en vignola’s. Hoewel Roubo meermalen schreef dat de
fijntimmerman kennis van architectuurtheorie moest hebben om in staat te zijn de
wensen van architecten correct uit te voeren, 136 lagen zijn ambities hoger, niet
alleen voor zichzelf maar ook voor zijn vakbroeders. 137 Het ontwerpen maakte in
zijn ogen een hoofdbestanddeel uit van een zelfstandige en volwaardige
beroepspraktijk die niet was opgedeeld in allerlei deelspecialisaties. Anderen in de
houtambachten lijken deze ambities nauwelijks gedeeld te hebben. Zij
beschouwden de fijntimmerman primair als uitvoerend vakman. Zo schreef père
Hulot, tourneur-mécanicien, dat de houtdraaier kennis van de bouwkunst moet
hebben zodat, 'si le tourneur est obligé de travailler sous les ordres d’un Architecte
habile, il puisse bien comprendre ce qu’il lui demandera.' 138 Ook uit de Encyclopédie
komt naar voren dat het de praktijk was dat de menuisier onder leiding van een
ontwerper werkte. Al het prestigieuze werk werd geleid door een architect, zelden
door een fijntimmerman, zoalsRoubo trouwens zelf moest toegeven. 139 Het lijdt
geen twijfel dat het zelfstandig ontwerpen van betimmeringen door de
fijntimmerman zich beperkte tot ondergeschikt werk.
L’Art du menuisier biedt teleurstellend weinig gegevens over de totstandkoming
van ontwerpen voor meubelen. Roubo volstond met het presenteren van enige
voorbeelden van de meest voorkomende meubeltypen. Gezien het feit dat
meubelen in zijn tijd zeer aan modevormen onderhevig waren, was dat een
alleszins logische benadering. Roubo had geen achtergrond als meubelmaker en
was blijkbaar onbekend met dit aspect van het meubelvak. Zijn eigen wereld van
de menuiserie en bâtiment lijkt in bedrijfseconomisch opzicht omvangrijk geweest te
zijn, betrekkelijk helder georganiseerd en aan regels onderworpen; wisselingen in
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'pour bien obéir, il faut être en état de commander,' zoals hij het met een woordspeling
uitdrukte. AdM. p. 1187.
137
Een moderne parallel hiervan wordt verwoord door de schrijvers van de moderne
Menuiserie-encyclopedie, die menen dat de menuisier die in de restauratie werkzaam is, het
technisch-historische vooronderzoek niet over moet laten aan de architect maar hierin zelf een
grotere rol zou moeten spelen. Encyclopédie des métiers. La menuiserie. Tome 6. Les ouvrages.
Parijs: Librairie du compagnonnage, 2014. p. 43.
138
Hulot schreef dit in het hoofdstuk over 'Moulures.' Hulot, père. L’Art du tourneur
mécanicien. Parijs: Delatour, 1775. Volgens Stöckel moet de fijntimmerman, in het samenspel
met bouwheer en architect, 'im Stande [sein] … zur Verschönerung und Ausführung des
Ganzen das Seine beizutragen.' Die Tischlerkunst in ihrem ganzen Umfange. Ilmenau, 1823.
'Einleitung.' p. viii.
139
AdM. p. 186. Jenkins merkt op dat de positie van de meester-vakman bovendien aangetast
raakte doordat architecten niet alleen ontwerpen maakten maar ook gingen optreden als
hoofdaannemers. Jenkins, Frank. Architect and patron. Londen: Oxford University Press, 1961.
p. 112.
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vormgeving hadden er geen uitgesproken effect op het totaalbeeld. De menuiserie en
meubles en de ébénisterie waren in vergelijking hiermee een stuk gefragmenteerder,
minder overzichtelijk, meer verward in een netwerk van ambachten en handelaren.
In de hieronder volgende paragrafen zal blijken dat Roubo hier niet goed in door
wist te dringen.

7.2

Van praktijktekenwerk tot beschrijvende meetkunde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

165

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

169

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

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

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

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

177

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Simonin. Traité élémentaire de la coupe des pierres ou Art de trait. Parijs: Jean, 1792. p. 2.
De tegenwoordig gangbare term 'beschrijvende meetkunde' (géométrie descriptive) komt
eerst rond 1780 in gebruik dankzij het werk van Gaspard Monge. Zie noot 204.
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raamomtimmeringen, trappen en altaarbaldakijnen. Het vervaardigen ervan lijkt in
veel gevallen gedaan te zijn op basis van betrekkelijk summier tekenwerk,
bijvoorbeeld alleen een grondplan, vooraanzicht en doorsnede. Door op het oog te
werken en bij aanvang een zekere overmaat aan hout te gebruiken, was het werk
dan wel te realiseren. 196 Stereometrie maakt het daarentegen mogelijk om de stijlen,
regels en panelen waaruit het hierboven afgebeelde plafond bestaat (op basis van
gegeven maten) op ware grootte nauwkeurig uit te tekenen op een tekenbord (afb.
64); de mallen die voor het uitvoeren nodig zijn, worden vervolgens gekopieerd
van het tekenbord. 197 Deze tekentechniek was al eerder toegepast of althans door
Blanchard voorgesteld voor fijntimmerwerk. 198 Roubo was van mening dat
stereometrie toepasbaar was bij veel van wat fijntimmerlieden zoal maakten: niet
alleen bij trappen maar ook bij koetsen, stoelen, bedhemels, daken van tuinpriëlen
etc. Stereometrie stelt de werkman in staat om volgens nauwkeurig gedefinieerde
meetkundige – en dus, naar de opvatting der achttiende eeuw, fraaiere – lijnen te
werken; 199 bovendien leverde het materiaalbesparing op. Niet minder belangrijk in
Roubo’s ogen was dat het de werkman ertoe in staat zou stellen om zelf de mallen
te maken die voor nieuwe ontwerpen nodig waren.
Stereometrie was afkomstig uit het bouwen in steen. Het maken van de
afzonderlijke stenen voor een halfronde boog of gewelf is betrekkelijk eenvoudig,
maar zodra het gewelf niet halfrond maar afgeplat is, of waar twee gewelven elkaar
kruisen (onder een hoek van 90◦ of anderszins), heeft elke steen in het gewelf een
andere, ruimtelijke vorm die van tevoren exact uitgetekend moet worden (afb. 65).

196

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

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

200

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

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

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

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

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

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

Perdiguier vermeldde dat er onder collega's wel gezegd werd dat je beter helemaal niet kon
leren tekenen dan maar half. Hij was het daar natuurlijk niet mee eens. Zie ook noot 229. Le
livre du compagnonnage. 3de uitgebreide ed. Parijs: Perdiguier, 1857. vol. 1. p. 247.
220
Havard, Henry. La menuiserie. Parijs: Delagrave, 1921. p. 20.
221
Lucotte schreef in zijn uitleg van bepaalde bewerkingen bij het uitvoeren van tekenstukken
‘Je laisse le reste à la conduite de l'ouvrier,’ hetgeen impliceert dat tekenwerk en uitvoering
gescheiden activiteiten waren. Encyclopédie. Receuil de planches. vol. 24:12:4. p. 7, 13 en
elders. Het door Lucotte geschetste beeld wijst erop dat de fijntimmerlieden wel het praktisch
uitvoeren van ouvrages de trait beheersten, maar er zelf niet de uitslagen van wisten te maken.
222
Roubo vermeldde dat de koets werd getekend (composé) door een dessinateur. AdM. p. 594.
223
AdM. p. 471 en 533.
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het paneel vervolgens te ruim uit te zagen en het er middels enig improvisatiewerk
in te passen. Daarna volgen nog drie alinea's waarin hij de voordelen van zijn
stereometriemethode beargumenteerde: ‘le parti le plus sûr, qui est celui des
principes.’
De dakspanten zijn bol en elk spant heeft een andere bolling. 224 Koetsenbouwers maakten deze au hasard zoals Roubo het uitdrukte en hij voegde daaraan
toe dat dit ‘ne fait pas grand tort à l'ouvrage, à la vérité.’ Toch geeft hij een
methode om elk spant afzonderlijk meetkundig uit te tekenen. Dit was niet zo
eenvoudig omdat elk dakspant zijn eigen lengte en bolling had. Maar niet alleen
dat. Om het echt meetkundig volmaakt te doen, zou je, vanwege de dakbolling,
een aparte tekening moeten maken voor de voor- en achterkant van elk spant; ook
moest erin betrokken worden dat de lange zijde van de koets niet vlak is maar in
het midden breder èn naar boven oploopt. De stap tot zo veel verfijning, die
immers qua nauwkeurigheid van het resultaat luttele millimeters verbetering zou
opleveren, maakte zelfs Roubo niet; het zou de uitleg navenant complexer hebben
gemaakt. 225
Het tekenkunstig maken van uitslagen zoals L’Art du menuisier het uitlegde, was
gebaseerd op de voor- en zijaanzichten van de koets. Deze zouden dan wel op
ware grootte beschikbaar geweest moeten zijn om de uitslagen nauwkeurig te
kunnen maken. Bovendien zou het geraamte dat op basis van dat aanzicht
gebouwd was, er in werkelijkheid niet meer dan enige millimeters van mogen
afwijken omdat anders de panelen niet passen. Beide premissen lijken mij in de
praktijk niet haalbaar te zijn geweest. Met behulp van stereometrie kunnen
ruimtelijke vormen waarin zich een of twee problematische variabelen voordoen,
nauwkeurig beschreven worden. In de koetsenbouw deden zich echter drie, vier of
vijf variabelen tegelijkertijd voor. Zo de stereometrie daar al tegen opgewassen
was, zou het tekenwerk teveel tijd hebben gekost om rendabel te zijn.
Conclusies
Roubo behandelde het tekenwerk dat de menuisier in de voorbereidende fase van de
productie te doen had, zeer uitgebreid. Het meeste wat hij hierover schreef, was
van toepassing op de menuiserie en bâtiment maar Roubo wist het evenzeer tepas te
brengen in andere takken van menuiserie. Over het gebruik van werktekeningen,
mallen en verhaalstokken in meubelmakerij vermeldde hij zeer weinig. Daardoor
blijft onduidelijk of, hoe vaak en in welke vorm de fijntimmerman tekeningen op
papier gebruikte. Dat mallen en andere hulpconstructies in de werkplaats op grote
schaal gebruikt werden, lijdt geen twijfel maar uit L’Art du menuisier is niet af te
leiden op welke wijze, noch in welke mate. Omdat L’Art du menuisier een leerboek
is, beschrijft het ook ten aanzien van het technische tekenwerk hoe je het behoort
te doen, hetgeen niet hetzelfde is als de gangbare atelierpraktijk.
224
225

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

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

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

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

7.3

De kennis van houtsoorten en andere materialen

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

Briquet spreekt van ‘cet art de trait si respecté et si envié.’ Briquet, Jean. Agricol
Perdiguier. Compagnon du tour de France et représentant du peuple. Parijs: Éditions de la
Butte aux Cailles, 1981, p. 148.
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stond dicht bij de atelierpraktijk en maakte tezelfdertijd binnen de achttiendeeeuwse natuurlijke historie en andere wetenschappen een sterke ontwikkeling
door. Welke wisselwerking bestond er tussen atelier en cabinet?
De ambachtsman gebruikt een bepaalde grondstof omdat deze de mechanische
of esthetische eigenschappen bezit die geschikt zijn voor wat hij maakt. Het is
daarom van belang dat hij er zeker van is dat hij over het ‘echte’ product beschikt.
Het bepalen van de aard en kwaliteit (en het herkennen van vervalsing en
versnijding 234) van grondstoffen was een constante zorg bij het inkopen ervan. 235
Merken, etiketten en certificering waren er in de achttiende eeuw nauwelijks. 236 Er
bestond, zeker in de ambachtelijke wereld, nog geen ordening op basis van
fysische en chemische kenmerken. 237 In deze eeuw van ordenen in arbores
scientiarum gebruikte zelfs de gerenommeerde fysicus abbé Nollet nog geen strikt
wetenschappelijke manier om de materialen die hij gebruikte, te classificeren en
deed hij dit net als ambachtslieden voornamelijk op grond van hun bruikbaarheid
en toepassing. 238
In ambacht en handel vond toetsing van materialen uiteraard niet plaats in een
laboratorium maar in een werkomgeving, zonder veel bijzondere hulpmiddelen.
Niettemin komen wij voor elke mogelijke materiaalsoort methoden tegen om hun
aard te bepalen, vaak even simpel als verrassend inventief. Zo schreef Albrest dat
je bij het kopen van gelatinelijm, die verhandeld werd in de vorm van platte, droge
platen, erop moet letten dat de rand van de droge plaat lijm een beetje golvend is,
het breukvlak nerveuse, allongée et sèche, en in vochtig weer mag de lijmplaat niet zacht

234

Roubo schreef dat er een inferieure ebbenhoutsoort was waar bij het schaven geen krullen
afkwamen maar poeder. Mogelijk ging het hier om vervalst ebben. AdM. p. 774. Ook
waarschuwde hij tegen vislijm waaraan vulstoffen waren toegevoegd. AdM. p. 991.
235
In Savary’s ‘handelsencyclopédie,’ waarvan regelmatig nieuwe edities verschenen, is dit een
telkens terugkerend thema. Savary des Bruslons, Jacques. Dictionnaire universel du commerce,
d’histoire naturelle et des arts et métiers. Nouvelle édition. J. Estienne: Parijs, 1759.
236
Kwaliteitscontrôles en merken begonnen met name voor exportproducten in de achttiende
eeuw van belang te worden. In L’Art de l’épinglier staan etiketten afgebeeld (enige daarvan op
afb. 34, fig. 8) die aan messingdraad zaten om de herkomst en daarmee de kwaliteit ervan aan te
duiden (Hamburg, Zweden, Namur etc.). De Réaumur, R-.A.F., H.-L. Duhamel du Monceau,
J.-R. Perronet. L’Art de l’épinglier. Parijs: Saillant & Nyon, 1761. pl. 1 en p. 59. Ook werd
sommige textiel van een merk voorzien. Prins beschrijft de sorteerregels die in Zweden werden
gehanteerd voor naaldhout. Prins, Jan. ‘De waarde van normen met specifieke verwijzing naar
kenmerken in hout.’ in: Piena, Hans, Angie Barth. (ed.) Houttechnologie voor
meubelrestauratoren. Handelingen zevende Nederlandse symposium hout- en meubelrestauratie. Amsterdam: Stichting Ebenist, 2005.
237
Zo kon de term ‘huile’ zowel ‘zuur’ betekenen als ‘olie.’
238
Fysische eigenschappen van materialen in relatie tot hun structuur zijn dermate complex dat
de achttiende-eeuwse wetenschap daar nog lang niet de analysemiddelen voor had. Materials
and man’s needs: materials science and engineering. Volume 1, The history, scope and nature
of materials science and engineering. Washington (DC): National Academy of Sciences, 1975.
p. 27.
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worden. 239 Twee andere voorbeelden: om er zeker van te zijn dat de bijenwas die je
koopt geheel zuiver is, kauw je erop, let erop dat je geen talk (suif) proeft en dat de
was niet aan je tanden blijft plakken; 240 wijngeest 241 heeft een hoog alcoholgehalte
wanneer buskruit dat je ermee overgiet, ontploft wanneer je de wijngeest aansteekt:
dit is de bekende épreuve de la poudre. 242 Bij de bewerking van het materiaal in het
atelier beschikte men evenmin over meetapparatuur; de messensmid beoordeelde
de temperatuur die nodig was voor staal waarmee metalen gesneden konden
worden, als volgt: ‘un Outil d’usage qu’il puisse tourner & mordre le bois, l’ivoire,
le cuivre, l’argent, l’or & le fer, il faut le tremper couleur de cerise un peu claire, &
le recuire à la couleur de paille, qui est un petit jaune.’ 243
In het dagelijks verkeer van ambacht en handel bouwde elke ambachtsman zijn
materialenkennis op uit praktijkervaring en uit contacten met anderen. In de
meubelmakerij ging men ervan uit dat bois de rose inderdaad bois de rose was, als het
eruit zag als bois de rose, rook naar bois de rose en zich liet bewerken als bois de rose. 244
Het was hier niet nodig om een wetenschappelijk botanisch kennissysteem te
hanteren dat met de hele wereld gedeeld werd. 245 Het lag voor een ambachtsman in
Roubo’s tijd niet voor de hand om zich bij het identificeren van naturalia tot de
botanie te wenden.
In Parijs werden in de tweede helft van de achttiende eeuw grondstoffen en
halfproducten uit de hele wereld verhandeld en fijntimmerlieden maakten daar
239

Albrest, Albert. L’Art de l’ébéniste, d’après des notes et des instructions fournies par
plusieurs des meilleurs fabricans de la capitale et particulièrement par M. Albert Albrest.
Parijs: De Malher, 1828. p. 144. Karmarsch schreef dat lijm effen geel-bruin moet zijn, zonder
vlekken, glimmend, helder, doorschijnend, hard en bros, droog aan de lucht, en dat hij een
glimmende, korte en glasachtige breukvlak moet hebben. Dikkere platen zijn beter dan dunne,
deze plakken beter. Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen Technologie, Bd. 2, Die
Holzarbeiten. Hannover: Helwingsche Hof- Buchhandlung, 1841. p. 176. Halle’s aanwijzing
dat lijm van goede kwaliteit ‘unter den Vergroserungsglase ein gordisches Geflechte von Fasern
bildet,’ zal aan de handwerksman niet besteed zijn geweest. Halle, Johann Samuel. Werkstätte
der heutigen Künste, oder die neue Kunsthistorie. Berlijn en Leipzig: Halle, 1761-1769. Bd. 3.
p. 59.
240
Nollet, abbé Jean-Antoine. L'Art des expériences. 2 vol. Amsterdam: Changuion, 1770. p.
260.
241
Dit is alcohol, een destillaat van wijn van wisselende sterkte. Voor veel toepassingen zoals
het maken van vernis, is een hoog alcoholgehalte nodig.
242
Onder meer vermeld door Savary in het lemma EAU-DE-VIE. Savary des Bruslons.
Dictionnaire universel du commerce, d’histoire naturelle et des arts et métiers. vol. 2. p. 205. In
de AdM wordt deze test vermeld op p. 1031.
243
Perret, Jean-Jacques. L’Art du coutelier. Seconde partie. L’Art du coutelier expert en
instruments de chirurgie. Parijs, 1772. p. 245.
244
Bois de rose is rozenhout (Dalbergia decipularis, geen familie van de roos: de naam is
waarschijnlijk gebaseerd op de zoete geur van het hout) en vaak een bron van verwarring. Zoals
Viaux-Locquin en verschillendere andere auteurs hebben laten zien, is het twee eeuwen later
voor veel houtbenamingen uiterst lastig om te achterhalen welke botanische soort ermee werd
aangeduid. Viaux-Locquin, Jacqueline. Les bois d’ébénisterie dans le mobilier français. Parijs:
Laget, 1997. ‘Introduction.’
245
Prins. ‘De waarde van normen met specifieke verwijzing naar kenmerken in hout.’ p. 47.
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volop gebruik van. In L’Art du menuisier worden veel verschillende materialen en
halfprodukten genoemd: afgezien van circa 80 houtsoorten, noemde Roubo ruim
100 materialen die hun toepassing vonden als beslag, bindmiddel, kleurmiddel,
oplosmiddel, vulmiddel, schuurmiddel of chemisch middel. 246 Zoals op te maken is
uit het werk van Savary, Roubo en anderen, bestonden er veel gespecialiseerde
leveranciers in een gedurig stijgend aantal grondstoffen. 247 Het herkennen en
selecteren werd dus lastiger en was gebaat bij meer systematiek en rigoureusheid.
Dit werd in toenemende mate geboden door de wetenschappelijke natuurlijke
historie die doende was om de wereld te ordenen, haar voortbrengselen te
beschrijven en de wetmatigheden erin vast te leggen. 248 Zoals wij hierboven zagen,
was het optrekken van dit steigerwerk volgens Gillispie eigenlijk de meest
wezenlijke bijdrage van de wetenschap aan de technologie. De vraag is of wij in
L’Art du menuisier een weerslag vinden van de ‘verlichte’ benadering, enerzijds qua
methode van ordenen, anderzijds qua inhoud van die ordening.
Vanwege de omvang van het werkterrein, wordt hieronder in het bijzonder
gekeken naar de naamgeving en beschrijving van houtsoorten en vervolgens naar
de eigenschappen van hout. Omdat Roubo aan deze beide onderwerpen
vanzelfsprekend veel aandacht besteedde, zijn deze voor het onderzoek het meest
instructief. Andere materiaalgroepen zoals bindmiddelen (lijmen en harsen)
worden buiten beschouwing gelaten. Roubo gaf daar, behalve hun toepassing, zeer
weinig informatie over, voor een deel waarschijnlijk omdat zij in het domein van
een ander gilde zoals metaalbewerkers of vernissers thuishoorden. 249 Mogelijk
speelde verder mee dat het voor de ambachtsman belangrijker was waar hij
bepaalde materialen voor kon gebruiken dan wat hun samenstelling was.
Kleurstoffen wekten echter wel Roubo’s nieuwsgierigheid op en wat hij daarover
schreef, zal aan het einde van dit hoofdstuk kort besproken worden.

246

Afgezien van het bijeengroeperen van metalen en kleurmiddelen deelde Roubo alle andere
materialen niet op een dergelijke moderne manier in; in totaal wijdde Roubo ca. 60 p. aan
herkomst en eigenschappen van uiteenlopende materiaalsoorten.
247
Volgens de Encyclopédie méthodique, waren er in Parijs houthandelaren die gespecialiseerd
waren in respectievelijk bois de charpente, bois de menuiserie en bois pour l’ébénisterie.
Encyclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques. Lemma MARCHAND DE BOIS. vol. IV. p.
457.
248
De natuurlijke historie werd gewoonlijk opgedeeld in mineralen, planten en dieren. Zoals
Valmont schreef, maakt kennis van de door de mens vervaardigde producten hier deel van uit:
‘Le vrai Naturaliste doit être instruit de la Physique & de la Chymie, & même des Arts: la
Physique est la connoissance des agents de la Nature. L’Histoire naturelle est la science des
faits de la Nature. Les Arts sont ou la Nature copiée, ou employé au besoin de la Société.’
Valmont de Bomare, Jacques-Christophe. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturel.
Parijs: Didot, 1775. vol. IV, p. 383. De eerste editie dateert uit 1764. Cf. hoofdstuk 5, noot 51.
249
Voor wat betreft lijmen verwees Roubo naar een ander deel uit de Description-reeks:
Duhamel du Monceau, Henri-Louis. L'Art de faire differentes sortes de colles. Parijs, 1771.
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Beschrijvingen en benamingen van houtsoorten
In het fijntimmerwerk werd zeer veel eiken toegepast in ramen, deuren en
betimmeringen, noten en beuken in zitmeubelen, iepen en noten in koetsen etc.
Voor de fijntimmerman was het herkennen van deze inlandse houtsoorten niet
problematisch. 250 Veel problematischer waren de tropische houtsoorten die als
groep werden aangeduid met de benamingen ébènes, bois des Indes of bois des îles.
Rondom deze houtsoorten had zich een grote hoeveelheid kennis verzameld die
grotendeels anekdotisch van aard was en waarvan veel op schrift stond. 251
Belangstelling voor nieuwe en exotische houtsoorten en andere materialen was in
de zeventiende eeuw tot ontwikkeling gekomen en hoewel handboeken over arts et
métiers een zakelijk, feitelijk doel hebben, zijn er veel mythische verhalen over
materialen in te vinden, getuige de verhalen rond het mysterieuze zwarte
ebbenhout. 252 Schrijvers spraken vaak genoeg hun twijfel uit over de
betrouwbaarheid van de anekdoten die zij optekenden, maar de bekoring van het
product werd er ongetwijfeld alleen maar groter door. En in de natuur was ook
voor geletterde lieden nog veel mogelijk. 253 Zo lang de processen in het ontstaan,
groeien en vergaan van mineralen, planten en dieren niet doorgrond zijn, kunnen
stenen bezield zijn en kikkers tijdens een regenbui in het gras ontstaan.
De plantkunde van de zeventiende en achttiende eeuw bood inmiddels een
ruime hoeveelheid van beschrijvingen van planten en bomen en de plaats die deze
innamen in de taxonomie. Zoals Viaux-Locquin schrijft, kregen de meeste
houtsoorten pas in de negentiende of twintigste eeuw een definitieve naam. 254 De
pre-Linnaeaanse naamgeving gebruikte voor tot dan toe onbekende soorten vaak
omschrijvende frasen in plaats van namen. In 1754 benoemde Browne mahonie
250

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

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

Vermaak en Nuttigheid’ 262 en verscheen in afleveringen vanaf 1773 tot 1791 met
tekst en houtbenamingen in het Nederlands, Latijn, Frans, Duits en Engels.
Houttuyn zag expliciet af van het aanbrengen van een ordening omdat
‘verscheidene Geleerden’ al wetenschappelijke beschrijvingen hadden gemaakt. Bij
Houttuyn is enige informatie te vinden over bomen, hun vorm en bloemen en
over de eigenschappen en toepassing van houtsoorten. Houttuyn schreef dat
houtherkenning alleen op tekening en kleur berust. 263 Wij moeten daar natuurlijk
bij bedenken dat het in een boek niet goed mogelijk is om eigenschappen te
Kenis (ed.) Hout in boeken, houten boeken en de fraaye konst van houtdraayen. Leuven,
Peeters, 2008. p. 173. Hellwag vermeldt dat Krünitz de xylotheek en het arboretum van Von
Burgdorf beschreef, in zijn Encyclopädie. (1781) Bd. 24. p. 524, 947. Von Burgdorf had 400
soorten bijeengebracht. Hellwag, Fritz. Die Geschichte des deutschen Tischlerhandwerks vom
12. bis zum 20. Jahrhundert. mit 124 Abb. und einen Anhang: die stilitische Entwicklung der
Möbelformen. Berlijn, 1924. p. 308.
262
Een werk met een veel praktischer doel was Rumphius’ Het Amboinsch kruydboek uit 1741.
Amsterdam: Burman, 1741. Dit beschrijft een groot aantal Indonesische gewassen en de
toepassingen waarvoor zij geschikt zijn. Zie: Gompel, Dave van. Niet al wat zwart is, is
ebbenhout. Bachelorscriptie Kunstgeschiedenis. Universiteit van Amsterdam. (2009).
263
Houttuyn. Houtkunde. ‘Voorrede.’
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beproeven zoals geur, hardheid en gewicht, die in de praktijk een belangrijke rol
spelen.
Het aantal houtsoorten dat zijn toepassing vond in de meubelmakerij was, zoals
Bowett voor de Britse meubelmakerij heeft aangetoond, veel groter dan tot voor
kort werd aangenomen. 264 Er werden in Amsterdam en andere Europese havens
veel nieuwe soorten aangeland die in sommige gevallen min of meer toevallig in de
bossen van de Nieuwe Wereld gewonnen waren. 265 In de praktijk werden
houtsoorten onderscheiden naar kleur, tekening, geur en soms smaak; daarnaast
was er het een en ander af te leiden uit hun relatieve hardheid en gewicht. 266
Sommige houtsoorten waren (en zijn) enigszins te herkennen aan de afmetingen
en fysieke vorm waarin zij werden aangevoerd. 267 De handelsnamen van
houtsoorten berustten dan ook veelal niet op een botanische soort maar op een
typerende eigenschap zoals kleur of geur of de plaats waar de boom groeide,
danwel de haven waar het hout verhandeld werd; een havennaam zoals
‘Koperwijks vuren,’ was tegelijkertijd een aanduiding van de kwaliteit. 268
Zoals in zijn tijd gebruikelijk, onderscheidde Roubo verschillende ‘soorten’
eikenhout naar de landstreek waar zij vandaan kwamen. Klimaat en bodem van de
Bourbonnais leverde het robuuste eiken voor stijl- en regelwerk, het mildere eiken
uit de Vogezen gebruikte de fijntimmerman graag voor panelen. Evenzo kennen
eiken uit de Champagne, Fontainebleau of Lotharingen, hoewel zij botanisch
gesproken alle quercus robur zijn, hun specifieke toepassingen. 269 Behalve klimaat en
groeiomstandigheden hebben zaken als de veltijd en de wijze waarop het hout
getransporteerd, gezaagd en gedroogd wordt, grote invloed op bewerkbaarheid en
duurzaamheid. 270 De houtkennis van de menuisier en de houthandelaar verschilde
dus sterk van die van de botanist. Roubo meende dat er ten aanzien van de bois des
îles behoefte bestond aan een adequate ordening en beschrijving van houtsoorten,
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Bowett vermeldt circa 440 houtsoorten. Veel van deze soorten werden natuurlijk pas
geïmporteerd na 1800. Bowett. Woods in British furniture-making.
265
Verlet, Pierre. Les meubles français du XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982. p. 119. In
tegenstelling tot een dergelijke willekeurige houtkap had, zoals Van Gompel schrijft, het
bosbeheer in Oost-Indië veel weg van de in Europa gangbare duurzame bosbouw. Van Gompel.
Niet al wat zwart is, is ebbenhout.
266
Zo typeerde Halle de hardheid van ebben als von der Härte der Knochen. Halle. Werkstäte
der heutigen Künste. vol. 3. p. 50. Het kwantificeren of meten van materiële eigenschappen
werd pas in de negentiende eeuw gebruikelijk. Mellet publiceerde een tabel van houtsoorten
met daarin hun gewicht in kg./m3. Mellet, François-Noël. L'Art du menuisier et de l'ébéniste.
Fortic, 1825.
267
Verschillende tropische houtsoorten worden verhandeld als betrekkelijk kleine stukken
rondhout, soms met min of meer typerende zaag- of kapsporen.
268
Prins. ‘De waarde van normen met specifieke verwijzing naar kenmerken in hout.’ p. 46.
269
Er zijn nog steeds voorbeelden te geven van meerdere houtnamen voor één boomsoort, men
denke aan amboyna en padoek. Omgekeerd kon een naam zoals ‘botany bay wood’ slaan op
vier of meer houtsoorten. Bowett. Woods in British furniture-making. p. xix.
270
Krais beschrijft traditionele criteria die bij houtinkoop gehanteerd werden. Krais, Paul.
Gewerbliche Materialkunde. Erster Band. Die Hölzer. Stuttgart: Felix Krais, 1910. p. 492, 494.
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zodat keuzes op goede gronden gefundeerd waren. 271 Bij het maken van
marqueterie dienden houtsoorten gecombineerd te worden die qua kleur mooi
contrasteerden en elkaar qua hardheid niet teveel ontliepen, omdat dit problemen
kon geven bij het afwerken. De snel toegenomen hoeveelheid aan verhandelde
houtsoorten leidde tot een onoverzichtelijke situatie die vroeg om consequente
benamingen. Naar een uit de zeventiende eeuw stammende methode, werden de
tropische soorten geordend op kleur en onderscheidde men ébène noire, ébène rouge,
ébène verte, ébène violette en ébène jaune, waarbij ébène zoveel betekende als ‘houtsoort
van overzee.’ Hoewel een ordening op kleur enigszins voor de hand ligt, achtte
Roubo dit niet nauwkeurig genoeg, omdat de kleur van een houtsoort niet altijd
gelijk is en bovendien verschiet. Roubo koos voor een ‘neutrale’ alfabetische
opsomming. 272 Hij publiceerde een tabel waarin handelsnaam (of namen),
groeigebied, kleur, geur en andere eigenschappen per soort vermeld staan. 273 Wat
Roubo schreef over de methode die hij gebruikte om helderheid te verkrijgen over
houtsoorten, maakt duidelijk dat de literatuur zeer weinig positieve en eenduidige
informatie bood, en dat het de ébénistes weinig interesseerde:
‘Bij het werken aan mijn beschrijving van tropische houtsoorten, heb ik de
hoop moeten laten varen dat te kunnen doen met de nauwkeurigheid waar
het onderwerp om vraagt, omdat bijna alle auteurs die hierover geschreven
hebben, dit met onvoldoende preciesheid hebben gedaan, of elkaar over
een en dezelfde kwestie tegenspreken, of het nu de namen van houtsoorten
betreft of hun eigenschappen en kleuren. Houthandelaren en werklieden
weten er nauwelijks meer van af, omdat zij zich niet erg bekommeren om
de echte naam van het hout dat zij kopen, of uit welk land het komt. Om
althans niet al teveel fouten te maken in mijn beschrijving, leek het mij het
beste om de meeste tropische houtsoorten aan te schaffen en er de namen
op te zetten die handelaren en werklieden eraan geven; vervolgens heb ik
de beschrijvingen van de verschillende auteurs onderling vergeleken, en ik
heb die beschrijvingen vergeleken met het hout dat ikzelf had, en met hout
in het Cabinet voor Natuurlijke Historie in de Jardin du Roi; 274 zodoende
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In de hedendaagse meubelconservering en -restauratie wordt het belang van het
determineren van houtsoorten niet minder sterk gevoeld: het aanvullen van ontbrekende
houtdelen wordt bij voorkeur gedaan met dezelfde botanische soort die in het te restaureren
object is verwerkt. Meubelhistorici kunnen gegevens over de verwerkte soorten in sommige
gevallen gebruiken bij toeschrijving (per geografisch gebied) en als terminus post quem. Zie:
Umney, N., S. Rivers. Conservation of furniture. Oxford: Butterworth, 2003. p. 60.
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Mede ter navolging van ‘ceux qui ont déja écrit sur cette matiere.’ AdM. p. 767. Een
alfabetische ordening zoals bijvoorbeeld ook in de Encyclopédie werd toegepast, omzeilt de
noodzaak om kennis te hiërarchiseren en de discussie omtrent criteria dienaangaande. Zie: Yeo,
Richard. ‘Classifying the sciences.’ in: Porter, Roy (ed.) The Cambridge History of Science.
Volume 4. Eighteenth century science. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
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AdM. p. 768-769 en 782.
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Het aanleggen van een referentiecollectie van houtmonsters wordt in de hedendaagse
houtherkenningsmethodiek nog steeds als noodzaak beschouwd. Zie: Lohmann, Ulf. (ed.)
Holzlexikon. Leinfelden-Echterdingen: DRW, 2003. p. 546.
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heb ik een beschrijving op kunnen stellen waar geen al te grote fouten
instaan, met het doel om bekend te maken welke verschillende houtsoorten
er in de ébénisterie gebruikt worden, alleen gezien als handelswaar of als
materiaal dat fijntimmerlieden gebruiken, en niet als studieobject van
natuurlijke historie; dat zou niet alleen mijn vermogens teboven gaan, maar
is in het geheel nog niet aan de orde binnen het onderwerp waar ik het
over heb.’ 275
Roubo probeerde dus om aan elke houtsoort die in de handel was, zijn ware naam
(son vrai nom) te koppelen. Dat stuitte op allerlei problemen. Bij zijn beschrijving
van copaïba-hout bleek ten eerste dat men eigenlijk niet wist of dit misschien
hetzelfde was als pernambuco; ten tweede dat het copaïba dat men in de Jardin du
Roi had, afweek van wat erover geschreven was en van het copaïba dat Roubo zelf
gekocht had. De literatuur over hout zat vol tegenspraak en onduidelijkheid.
Roubo kwam dan ook tot de conclusie dat het zeer te wensen ware dat er een
Histoire des bois étrangers bien détaillée geschreven zou worden. Aangezien ‘les
Ecrivains ne feront que se copier les uns les autres,’ vreesde hij dat dit nooit tot
iets zou leiden. Mocht er toch iemand opstaan die dit op zich wilde nemen, dan
zou er hij er volgens Roubo goed aan doen om af te gaan op zijn eigen
waarneming of die van een expert. Ambachtslieden en andere ‘eerste gebruikers’
van planten en bomen bezitten daar een andere soort kennis over dan de
welgestelde liefhebber of wetenschapsman of -vrouw. 276 Roubo impliceerde dat
betrouwbare kennis uit praktijk en directe waarneming gewonnen wordt en dat de
kennis die ambachtslieden meenden te hebben, niet betrouwbaar was.
De methode die hij hier voorstelde, mag zeker wetenschappelijk genoemd
worden. Roubo combineerde literatuuronderzoek met veldwerk en een uitgebreide
registratie van kenmerken die aan het hout waar te nemen zijn. 277 Het is met name
opmerkelijk dat hij de de aanwezigheid van inhoudsstoffen signaleerde, 278 evenals
kenmerken aan het kopse vlak van het hout. 279 Roubo anticipeerde hiermee op
later gangbaar geworden technieken om houtsoorten te determineren. Hoewel
275

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

Detienne. ‘Les bois exotiques décrits par Roubo, en 1774.’ p. 89-96.
Detienne. ‘Les bois exotiques décrits par Roubo, en 1774.’ p. 92, onder CITRON.
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Duhamel du Monceau verrichtte reeds metingen van houteigenschappen zoals gewicht. De
l’exploitation des bois. Parijs: Guérin, 1764. vol. 2 . p. 689.
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Mellet. L'Art du menuisier et de l'ébéniste. p. 8.
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Zie over (het doorschieten van) deze ontwikkeling: Brouwer, Petra. De wetten van de
bouwkunst. Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw. Rotterdam: NAi, 2011. p.
149.
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Zie: Hartley, Beryl. ‘Exploring and communicating knowledge of trees in the early Royal
Society.’ Notes and records of the Royal Society. 64. (2010) p. 229-250.
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Dit werk maakt deel uit van het zeer uitgebreide Traité complet des bois et forests. Deel I
van dit traktaat is het Traité des arbres et des arbustes qui se cultivent en France. 2 vol. 1755;
deel II: La physique des arbres, Parijs: Guérin, 1768; deel IIIa: Traité des semis; deel IIIb: De
l’exploitation des bois, ou moyens de tirer un parti avantageux des taillis, demis-futaies et des
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eikenhout, met de voor hem typerende pratijkgerichte instelling. 288 Uit zijn
onderzoek concludeerde hij onder meer dat het langzaam laten drogen van hout
tot minder scheuren leidt, en dat het herzagen van vers hout tot kleinere maten
uiteindelijk minder houtverlies door scheuren oplevert. 289
Zoals bekend krimpt hout wanneer het droger droogt en zet het uit wanneer het
vochtig wordt. In de zeventiende en achttiende eeuw was de praktizerende
houtbewerker zich hier terdege van bewust, zoals uit diverse bronnen naar voren
komt. Oudere betimmeringen en meubelen waren meestal zodanig geconstrueerd
dat het hout vrij kon werken zonder dat er vervormingen of schades optraden. In
de loop van de zeventiende eeuw werden meubelen echter steeds vaker met fineer
belijmd, en panelen in betimmeringen werden steeds breder. Uit de manier waarop
menuisiers zowel meubelen als betimmeringen gingen construeren, spreekt dat zij
werden geconfronteerd met problemen die zich voordeden als gevolg van krimp
en uitzetting. Félibien schreef dat de rompen van marqueteriemeubelen van hoge
kwaliteit niet werden gemaakt uit grote stukken hout, maar dat deze zorgvuldig
werden samengesteld uit kleinere stukken kwartiers hout. 290 Roubo attendeerde
zijn lezers menigmaal op het werken van het hout en de gevolgen die dit kan
hebben. Hij probeerde er in fysische termen een verklaring voor te geven:
‘l’humidité […] remplit et gonfle les pores du bois,’ 291 uitdroging is het gevolg van
‘évaporation de l’humidité.’ Afhankelijk van zijn hardheid, moest hout naar zijn
idee tot acht jaar drogen. 292 Het lijkt erop dat Roubo hiermee extreem voorzichtig
was want Blondel vermeldde als droogtijd vijf tot zes jaar en Hulot achtte een jaar
drogen lang genoeg voor hout waarvan werkbankonderdelen gemaakt werden. 293
hautes-futaies, et d’en faire une juste estimation. 2 vol. Parijs: Guérin, 1764; deel IIIc: Du
transport des bois et de leur conservation. Parijs: Delatour, 1767. Het werk maakt geen deel uit
van de Description des arts et métiers.
288
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289
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schreef dat het hout pas vlak voor gebruik herzaagd werd, wanneer bekend was welke maten er
nodig waren. AdM. p. 29.
290
Félibien, André. Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres
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B. Coignard, 1676. Herdr. Farnborough: Gregg Press, 1966. p. 321. Nosban en Maigne
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Hoe diende de menuisier te anticiperen op het krimpen en uitzetten van hout?
Om krimp en uitzetting te remmen, adviseerde Roubo om bij het aanbrengen van
lambrizeringen op vochtige muren een luchtspouw te laten tussen pleisterwerk en
hout, of om de achterzijde van het houtwerk te voorzien van enige lagen olieverf
of, beter nog, van een laag teer vermengd met hennep. In L’Art du menuisier staan
verschillende aanwijzingen om constructies zodanig te ontwerpen dat het hout vrij
kon krimpen en uitzetten. 294 Deels gaat het om courante methoden, deels om
methoden met een technische verfijning die allerminst gemeengoed was, maar die
niettemin wel is terug te vinden in betimmeringen en meubelen van hoge kwaliteit.

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

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

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

297

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

zijn dit soort constructies aangetroffen (afb. 75). 301 Wij vinden bij verschillende
auteurs uit de eerste decennia van de negentiende eeuw vermeldingen van patenten
en constructiemethoden om de problemen die het gevolg zijn van het krimp- en
zwelgedrag van hout, binnen de perken te houden. 302
Conclusie
Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik gesteld dat het identificeren, ordenen en
benoemen van materialen in de achttiende-eeuwse ambachtelijke praktijk vrijwel
zonder enige wetenschappelijke methode werd gedaan. Daarom is de vraag gesteld
of er in L’Art du menuisier een duidelijke weerslag is te vinden van de voor de
Verlichting zo typerende ordening, beschrijving en verklaring van de
voortbrengselen der natuur. Roubo verdiepte zich inderdaad in wat de plantkunde
van zijn tijd zou kunnen bieden inzake het beschrijven en benoemen van
houtsoorten. Hoewel hij daarmee kennelijk poogde om een steekhoudend
ordeningssysteem te vinden, zag hij te weinig mogelijkheden om hout- en
boomsoorten aan elkaar te koppelen. In plaats daarvan bood hij, als second best, een

301

Zie: Brachert, Thomas. ‘Ein Schreibschrank um 1775 von David Roentgen,’ en ‘Technische
innovationen der Roentgenwerkstatt.’ in: Brachert, Thomas. (ed.) Beiträge zur Konstruktion
und Restaurierung alter Möbel. München: Callwey, 1986. p. 89-114 en 115-129.
302
Nosban en Maigne vermeldden een procedé van Leroux om een ‘sandwich’van panelen vlak
te houden middels ertussen gelijmde blokjes waarvan de draadrichtingen elkaar afwisselden.
Nosban, Maigne. Nouveau manuel complet de l'ébéniste et du tabletier. p. 349. Karmarsch
stelde dat een stabieler product dan massief hout te verkrijgen was door meerdere lagen op
elkaar te plakken, bij voorkeur über Quer, hetgeen in feite multiplex oplevert. Naar hij
vermeldde, werd dit gedaan wordt om drukplaten te maken voor de katoendrukkerij; deze
Formen bestonden uit 2 lagen. Karmarsch. Grundriss der mechanischen Technologie. p. 30.

186

voor de praktijk toepasbare methode om houtsoorten te identificeren aan de hand
van een referentiecollectie van courante tropische houtsoorten.
Als praktijkman wist Roubo dat hout te allen tijde blijft werken en dat de
menuisier daarmee in zijn werk terdege rekening te houden had. Om voor dit
probleem een oplossing te vinden, verwerkte Roubo geen onderzoeken uit zijn tijd
naar de opbouw en gedragingen van hout, noch onderzoeken naar
verduurzamingsmethoden die gericht waren op het elimineren of afremmen van
krimp en uitzetting. Vanuit zijn eigen ervaring kon hij een aantal gangbare
methoden aanreiken om daarop te anticiperen en hij wist er enige inventieve
nieuwe oplossingen aan toe te voegen.
Hoewel een deel van wat Roubo schreef over houtsoorten of over materialen
zoals schildpad en ivoor uit de literatuur gecompileerd was, bracht hij waar dat
mogelijk was, methoden en kennis uit de plantkunde en chemie tepas. De
gedragingen van materialen poogde hij te beschrijven in termen van fysische en
chemische processen; zo probeerde hij het verkleuren van hout te verklaren als een
gevolg van ‘évaporation des sels’ en schreef hij over aluin dat het werkzaam is als
beits voor het kleuren omdat het ‘retient toutes les particules par sa qualité
astringente.’ 303 Voor wat betreft het kleuren van hout deed hij zelf experimenten
met het doel om hun lichtechtheid te verhogen en hij legde zijn resultaten voor
aan Pierre-Joseph Macquer, chemicus in de Académie en kleurstoffendeskundige
in textiel. Hij bleef echter praktijkman en dat resulteerde enerzijds in een zeer
beknopte weergave zonder uitgebreide theoretische onderbouwing, anderzijds in
een rationele, op eigen waarneming vertrouwende methode.

7.4

Constructieleer en maakwerk

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

303

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

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

309

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

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

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

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

conduire l’ouvrier par la main

322

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

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

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

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

325

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

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

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

Statuts, privileges, ordonnances, et reglemens de la communauté des maîtres menuisiers &
ebenistes de la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Parijs: Chardon, 1751.
330
Het zagen (schulpen) wordt behandeld AdM. p. 59; vlak, haaks en vandikte schaven p. 6667; hanteren van verschillende typen schaaf p. 68 en 75; pen-en-gat verbindingen maken p. 7678; inlegbiezen op dikte maken p. 834; figuurzagen p. 845; werken met een haalmes p. 1113
etc.
331
Roubo, André-Jacob. L'Art du layetier. Parijs: Moutard, 1782. p. 10 en elders. Gezien het
feit dat deze beschrijvingen gaan over het maken van pakkisten, lijken zij niet bedoeld te
kunnen zijn voor de gentleman-ambachtsman.
332
AdM. p. 970, 1258. De meeste techniekschrijvers, waaronder Diderot, zagen in dat ‘c’est la
main-d’oeuvre qui fait l’artiste et ce n'est point dans les livres qu’on peut apprendre à
manoeuvrer.’ Geciteerd naar Gille, Bertrand. ‘l’Encyclopédie, dictionnaire technique.’ Revue
d’Histoire des Sciences et de leurs Application. Tome 5. no. 1. (1952) p. 32.
333
Perret besteedde in zijn werk over coutelerie nog minutieuzer aandacht dan Roubo aan
beschrijvingen en afbeeldingen van manuele bewerking; zie bijvoorbeeld pl. 78 en hoofdstuk
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essentiële aandachtspunten wordt duidelijk dat hier een ervaren fijntimmerman
spreekt die bij iedere bewerking weet waar op gelet moet worden en hoe het
gereedschap precies ingesteld moet worden. Hoe vaardig Roubo met taal kon zijn
wordt duidelijk uit zijn beschrijving van het graveren met de burijn (afb. 79, 80): 334
‘Ce burin se tient de la main droite, laquelle doit être posée sur l’ouvrage dans
toute la longueur de l’avant-bras, le manche appuyé dans le creux de la main, &
retenu par la pouce & le doigt majeur; le doigt index doit être tendu dessus pour
le conduire & le faire prendre dans le bois, comme je l’ai representé fig. 1 & 3,
cote A.
Le burin se tient ainsi quand on veut faire des traits droits, soit
perpendiculaires ou horisontaux, ce qui est égal; mais lorsqu’on veut faire des
contours d’un très-petit cintre, on fait glisser l’index de dessus le dos du burin,
qui alors n’est retenu que par le pouce dans le creux de la main, pour avoir la
liberté de tourner le burin comme on le juge à propos: dans ce cas le bras de
l’Ouvrier ne pose pas sur l’ouvrage; mais on le leve un peu à l’endroit du coude,
comme on peut le voir à la fig. 15, qui représente un Ouvrier occupé à graver
des fleurs dans un panneau d’Ebénisterie.
De quelque manière qu’on se serve du burin, il faut être assis devant son
ouvrage (du moins pour l’ordinaire,) & avoir la main gauche & son avant-bras
appuyé sur l’ouvrage parallément au devant de ce dernier, à peu-près dans la
posture d’une personne qui écrit, comme on le peut voir fig. 3, cote B.’ 335
Als lezer voel je hoe de burijn in je hand ligt en til je je arm op wanneer je een
korte bocht wilt snijden. Voorbeelden van een vergelijkbare ‘schriftelijke cursus
fijnhoutbewerken’ zijn, afgezien van de Description, schaars in contemporaine
vakliteratuur. Zij zijn te vinden in abbé Nollets L’Art des expériences die
houtbewerkingstechnieken beeldend beschreef in dit voor de gentlemanambachtsman bedoelde boek. 336 Het feit dat L’Art du menuisier veel van deze
basistechnieken uitgebreid beschreef, roept (weer) de vraag op voor welk
leespubliek dit bedoeld was. Aangezien het niet als leerboek voor apprentis bedoeld
was, lijken deze beschrijvingen vooral het savoir van de geïnteresseerde leek en het
savoir faire van de gentleman-ambachtsman te dienen. In de negentiende-eeuwse
35, ‘Manière de faire des Lancettes.’ Perret gaf eenvoudige maar beeldende beschrijvingen van
het omgaan met gereedschap; bij het tappen van schroefdraad, bijvoorbeeld, ‘on commence
comme par petites secousses.’ Perret, Jean-Jacques. L’Art du coutelier. Seconde partie. L’Art du
coutelier expert en instruments de chirurgie. Parijs, 1772. p. 247. Dom Bedos schreef over
dergelijke aanwijzingen in Perret’s werk dat ‘ces détails, tous puérils qu’ils paraissent, sont plus
important qu’on ne pense.’ Geciteerd naar: De Dinechin, Bruno. Duhamel du Monceau. CME,
1999. p. 339.
334
Deze is niet ontleend aan Abraham Bosse’s instructies voor het graveren met de burijn.
335
AdM. p. 885 en pl. 300.
336
Zie hierboven hoofdstuk 4. Naast houtbewerking komen in Nollets boek metaal- en
glasbewerking aan de orde. Moxon gaf ook enige nauwkeurige beschrijvingen van het hanteren
van gereedschap. Moxon, Joseph. Mechanic exercises or The doctrine of handy-works applied
to the arts of smithing, joinery, carpentry, turning, bricklaying &c. 3de editie. Londen:
Midwinter & Leigh, 1703. p. 76, 84.
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bewerkingen van L’Art du menuisier werden deze passages weggelaten. In moderne
boeken bedoeld voor amateur houtbewerkers keren zij natuurlijk weer terug. 337
Constructieleer
Terwijl per object(-groep) betrekkelijk weinig over het fysieke maakwerk werd
verteld, ging Roubo uitgebreid in op hun ruimtelijke opbouw. Tegenwoordig heet
dit constructieleer. Wanneer het ontwerp voor een interieur of meubel was
vastgesteld, was het aan de fijntimmerman om het in hout te realiseren, met
inachtneming van de gestelde functie-eisen, de beperkingen die volgen uit
materiaaleigenschappen, de beschikbare handelsmaten, het beschikbare
gereedschap en (meestal) de kostprijs. 338 Zoals uit bewaarde meubelen en, in
mindere mate, betimmeringen blijkt, zijn er telkens veel manieren denkbaar om
een gevraagde vorm samen te stellen. Men bedenke dat het evengoed mogelijk is
om een bergkist uit één groot blok hout te maken als uit een geraamte van stijlen
en regels met panelen daartussenin, of uit brede delen die met zwaluwstaarten
vergaard zijn. Hoewel de opbouw van betimmeringen en meubelen vaste patronen
laat zien, blijkt dat de ene meubelmaker constructieve kwesties geheel anders
oploste dan de andere. Met name in de plastische vormen van rococo
bergmeubeulen lijken ébénistes op zoek te zijn geweest naar constructief
bevredigende oplossingen. 339 De keuzes ten aanzien van geleding en ordening van
alle onderdelen zijn geheel ter discretie van de menuisier, die daarbij rekening hield
met alle hierboven genoemde factoren. De gildebepalingen der menuisiers eisten in
elk geval dat onderdelen middels houtverbindingen vergaard werden en niet aan
elkaar gespijkerd.
Een voorbeeld uit L’Art du menuisier, te weten het maken van een chaise en
cabriolet, laat zien hoe uit deze deels met elkaar strijdige eisen en beperkingen
telkens keuzes worden gedestilleerd aangaande het aantal onderdelen, hun
afmetingen en hun onderlinge oriëntatie in het uit te voeren object. Nadat hij de
eigenschappen en tekortkomingen van de houtsoorten die de stoelenmaker
gebruikte, had behandeld, gaf Roubo een ‘Description de toutes sortes de chaises;
337

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

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

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

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

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

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

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

AdM. p. 122; deze maten komen ongeveer overeen met de tabel met handelsmaten op p. 29.
Briseux vermeldde een in de praktijk toegepaste methode om balkdiktes te berekenen: als de
balk x voet lang is, dan moet zijn hoogte 4 maal de wortel uit x duim zijn; de breedte van de
balk moet 4 maal wortel uit ½x zijn. Dus een balk van 36 voet lang meet 24 x 18= 432; deze
432 mag ook worden verdeeld als 12 x 36 duim, of andere getallen, afhankelijk van de
beschikbare of gewenste houtmaat. Briseux, Charles Étienne. Architecture moderne ou l’art de
bien batir pour toutes sortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les
palais. Parijs: Jombert, 1728. p. 31. Evelyn vermeldde de legal proportions waaraan grote
houtmaten zoals gebruikt in de bouw, dienden te voldoen. Evelyn, John. Sylva, or a discourse of
forest trees. Herdr. 4de editie (1706). Londen: Doubleday, 1908. vol. 3. p. 96.
344
Onder andere De Buffon, Parent en Forest de Bélidor hadden experimenten uitgevoerd om
sterkteberekeningen te kunnen maken. Coulon gaf een beknopt overzicht van hun resultaten.
Coulon, A.G. Nouveau Vignole des menuisiers, ouvrage théorique et pratique, utile aux
ouvriers, maitres et entrepreneurs &c. Carilian-Goeury, 1835. Herdr. Parijs: Moreau, 1979. p.
17 sq. Evelyn vermeldde een interessante reeks sterktebeproevingen die uitgevoerd werden bij
de Royal Society. Evelyn. Sylva. p. 92 sq.
345
Szambien, Werner. Symétrie goût caractère. Théorie et terminologie de l'architecture à l'âge
classique 1550-1800. Parijs: Picard 1986. p. 139, 141. Van overheidswege bestond wel toezicht
op de soliditeit en veiligheid van gebouwen. Gallet, Michel. Les architectes parisiens du XVIIIe
siècle. Dictionnaire biographique et critique. Parijs: Mengès, 1995. p. 15.
346
In: Dissertation sur les ordres d'architecture. Parijs, 1769. p. 16. geciteerd naar Evans,
Robin. The projective cast. Architecture and its three geometries. Cambridge (MA): MIT Press,
1995. p. 210.
347
De kennis der mechanica werd in de loop van de negentiende eeuw wel van belang geacht
vanwege de toenemende aantallen machines in de werkplaats, en bij het construeren van de
vele, in die tijd populaire Verwandlungsmöbel, zoals opklapbedden. Zie: Mellet, François-Noël.
L'Art du menuisier et de l'ébéniste. Fortic, 1825. p. xii. Karmarsch waarschuwde ervoor dat er
dermate veel variatie zat in de gemeten trek- en buigsterkten, dat het in de praktijk verstandig
was om een slag om de arm te houden. Karmarsch, Karl. Grundriss der mechanischen
Technologie. 2 dln. 1837-1841, Hannover: Helwingsche Hof-Buchhandlung. p. 12 en 14.
343
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Roubo het toepasselijk om inzake de ophanging van koetsen op hun chassis een
paragraaf over mechanica in te voegen. 348 Dit past in zijn beeld van de Nieuwe
Fijntimmerman die actief wetenschappelijke kennis weet toe te passen. Het
resultaat wordt zodoende voorspelbaar in plaats van een kwestie van trial and error.
Hoewel uit zijn ruime aandacht voor meetkunde, cq. stereometrie spreekt dat
Roubo graag structuur wilde geven aan vaktheorie, waagde hij zich niet aan
systematisering of theorievorming inzake constructieleer. Hij besprak en
beargumenteerde elke casus apart. Ook in de negentiende-eeuwse werken van
Albrest, Mellet en Lamour over meubelmaken is het nooit geprobeerd. 349 Gezien
de vele factoren die meespelen, zou het vermoedelijk resulteren in een onwerkbaar
gedetailleerd systeem. Wat tegenwoordig in vakboeken als constructieleer wordt
gepresenteerd is gewoonlijk een overzicht van de houtverbindingen die in
fijntimmerwerk toegepast kunnen worden. Frid geeft aan dat de relatie aan tussen
ontwerp en constructieleer intuïtief van aard is maar waagt zich evenmin aan een
werkelijke theorie der constructie: ‘Wenn Sie technisches Können und Wissen um
das Material miteinander verbinden, dann sind Sie auch in der Lage, interessante
Möbel zu entwerfen. Das liegt daran, dass Sie mit diesem Hintergrund automatisch
ihren Entwurf auf die Konstruktion abstimmen und nicht umgekehrt versuchen,
um den Entwurf herum zu konstruieren. Sie werden dann Technik und Form
miteinander verbinden.’ 350 Ontwerpen moet vooraf gaan aan het oplossen van de
constructieve moeilijkheden, maar ontkomt niet aan de beperkingen die
constructie eisen opleggen.
Kwaliteit van het werk en methodes ter verbetering
Hoe goed of slecht de producten van de fijntimmerlieden onder het late ancien
régime waren, is nagenoeg onmogelijk om te bepalen. Wat bewaard is gebleven, is
het resultaat van selectie maar er bestaat geen enkele twijfel aan dat veel meubelen
gebrekkig geconstrueerd waren. 351 Het verhogen van de kwaliteit van vervaardiging
was een expliciet doel van de publicatie van de Description-serie die, zoals hierboven
werd opgemerkt, ook wel werd aangeduid met de titel Description et perfection des arts
et métiers. In luxe-industrieën zoals zijdeweverij en binnenhuisdecoratie ging het
vooral om verhoging van de productkwaliteit en niet zozeer om verhoging van
arbeidsproductiviteit. Andere redenen voor het nastreven van kwaliteitsverbetering
348

AdM. p. 593, pl. 221.
Lamour. Nouveau manuel de l’ébéniste. Parijs: Au dépot des nouveaux manuels, 1838.
350
Tage Frid (1915-2004) was meubelmaker, docent en publicist, en actief in de Amerikaanse
‘studio furniture movement.’ Frid, Tage. Holzverbindungen. Ravensburg: Maier, 1987. p. 9.
351
Verlet spreekt van ‘la médiocrité du revers de certains meubles.’ Verlet, Pierre. Les meubles
français du XVIIIème siècle. Parijs: PUF, 1982. p. 123. Over een Franse commode in de stijl
van Cressent zegt Baarsen: ‘The cabinet making is of poor quality. The carcase has been
roughly assembled from pine planks, and the drawers are of oak, rather than the walnut favored
by Cressent.’ Baarsen, Reinier. Paris 1650-1900. Decorative arts in the Rijksmuseum. Londen:
Yale, 2013. p. 112.
349
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lagen in het aldus versterken van Frankrijks concurrentiepositie en het verhogen
van het comfort. Naast strikt materiële oogmerken werd gedacht dat het stellen
van maatstaven voor kwaliteit zou bijdragen aan verheffing van het werkvolk.
Deze gedachte vinden wij, zonder retoriek, ook verwoord bij Roubo: een
ontwikkeld arbeidsethos versterkt de moraliteit, la perfection des moeurs, van de
werkman. 352 Zonder hier verder in te gaan op de vraag waarom men perfection
nastreefde, kunnen wij vastellen dat het een expliciet doel van de Descriptions was
dat Roubo met voortvarendheid oppakte. Hij trok meermalen van leer tegen werk
dat er aan de buitenkant mooi uitzag, maar op een inferieure manier tot stand was
gekomen. 353 Met een variatie op Fréziers citaat zou hij gezegd kunnen hebben
‘nous voulons non seulement une beauté aparente, mais encore réelle,’ want een
fraaie buitenkant doet een fraaie wijze van vervaardigen veronderstellen.
De kwaliteit van maakwerk schuilt behalve in de keuze van het materiaal, in
twee dingen: enerzijds een weldoordachte opbouw en anderzijds een afwerking die
getuigt van gevoel voor lijn, van vaardigheid geleid door een geoefend oog: zo
herken je aan een mooi gevormde achterstijl van een stoel de habileté du bon
menuisier en sièges. 354 Voor zowel ambachtslieden zelf als voor de kenners onder het
publiek, is deze ‘hand’ een kenmerk van vakwerk. 355 Uit berichten van tijdgenoten
blijkt dat men oog en waardering bezat voor fraai uitgevoerde handwerk. 356
352

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

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

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

Basalla, George. The evolution of technology. Cambridge: Cambridge University Press,
1988. p. 67.
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menuisiers beperkt achtte. Roubo verlegde de accenten op de inhoud van de kunst
van de fijntimmerman. Zo introduceerde hij naast het gebruik van simpele mallen
en verhaalstokken een hele reeks van tekentechnieken; passen moest in zijn optiek
worden vervangen door meten. Gedachteloze navolging wees hij af, de
ambachtsman diende meer bewuste keuzen te maken in het werk op basis van
rationele overwegingen en kennis van materiaaleigenschappen. Hij legde grote
nadruk op de waarde van theorievakken en spoorde met name de jongere, nog niet
door routine-matig werken afgestompte collega’s ertoe aan om zich deze eigen te
maken.
De loopbaan van de man en de inhoud van zijn boek vormden de redenen
waarom de negentiende-eeuwse gemeenschap van fijntimmerlieden hem verkoos
tot patroon, zeker toen de vooruitgangsgedachte in de negentiende eeuw ook in
ambachtelijke milieus gevoeld begon te worden. Roubo had de notie
geïntroduceerd dat vakmanschap gepaard moet gaan aan een veel grotere
theoriekennis om de vervaardiging van kwaliteitsproducten mogelijk te maken.
L’Art du menuisier kan, met een flinke vertraging, beschouwd worden als opmaat
naar negentiende-eeuwse menuiserie, niet zozeer in materiële zin als wel vanwege de
visie op het ambacht die het uitdraagt.
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