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Vertaling van de volledige inhoudsopgave van L’Art du

Boek 1. De kunst van het fijntimmerwerk: bewegend werk
Uittreksel uit de registers van de Académie Royale des Sciences
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tekeningen wordt uitgewerkt, en de methode om deze
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segmentbooggewelven te lijmen
Methoden om St.-Antoine-raambooggewelven te lijmen, en om alle
mogelijke doorsneden ervan te vinden
par. 1 Methode om verhoogde of verlaagde St.-Antoine-raambooggewelven te lijmen, en hun contre-parties
par. 2 Methode om Montpellier-raambooggewelven te lijmen, en om alle
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contre-partie
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