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Object: Een escritoire
materiaal: Frans noten fineer verlijmd op grenenhout
Datering: 18de eeuw
Stijl: Queen Anne

Bovenstel:
– de gehele bovenstel haaks gemaakt zodat deze weer goed aansluit op zijn onderstel

- het ontbrekende regel aan de linker onderzijde terug geplaatst
- beide regels aan de onderzijde pas gemaakt

– het los zittende noten fineer en biesjes terug verlijmd
– ontbrekend notenfineer terug geplaatst en verlijmd met vislijm
– alle los zittende en los gekomen profiellijst  schoon gemaakt, het verwijderen van 

vuil en oude lijm resten
– de profiellijst pas gemaakt en terug verlijmd met vislijm  
– ontbrekende notenhouten profiellijst van de kap terug geplaatst
– het notenhout verlijmd met vislijm
– de scheur in de zijde schoon gemaakt
– een notenhouten verlijmd in de scheur

lade:
– los zittende verbindingen verlijmd met vislijm
– de lade lopers verhoogd
– de lade pas in het meubel gemaakt

Klep:
– de punten waar zich het speun scharnier in het meubel zich bevind gerestaureerd zodat 

de klep weer goed kan draaien
– op de punten waar zich de dragers van de klep zich bevinden gerestaureerd 
– de klep pas ingehangen
– het paneel in de klep los gemaakt
– het laken van het paneel verwijderd
– het paneel schoon gemaakt, het verwijderen van lijm de resten
– het paneel verbreed met eikenhout
– oneffenheden gevuld met gips
– het paneel gevlakt
– het wol vilt op mat gesneden
– het wol vilt verlijmd met vislijm

Interieur:
– de los zittende delen en laden terug verlijmd met vislijm
– de laden pas gemaakt in het interieur
– het deurtje pas in het interieur gehangen
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Onderstel:
– het los zittende noten fineer en biesjes terug verlijmd
– ontbrekend notenfineer terug geplaatst en verlijmd met vislijm
– alle los zittende en los gekomen profiellijst  schoon gemaakt, het verwijderen van 

vuil en oude lijm resten
– de profiellijst terug verlijmd met vislijm  
– een opgegeten profiellijst van de linker zijde vervangen met een nieuwe notenhouten 

lijst
– de profiellijst verlijmd met vislijm

Laden:
– los zittende verbindingen schoon gemaakt, verwijderen van lijm resten
– de verbindingen verlijmd met vislijm
– los gekomen la bodems terug geplaatst
– de laden lopers verhoogd met eikenhout
– de laden pas in meubel maken

afwerking:
– het beslag van de laden en klep verwijderd

– het meubel schoon gemaakt, verwijderen van een politoer vernis
– oneffenheden gevuld met modostuc, een vulmiddel op basis van gips en kleur pigmenten
– de ingelegde notenhout en fineer op kleur gebracht met een op kleur gemaakte 

waterbeits
– beschadigingen gekleurd met een op kleur gemaakte waterbeits
– dek, achterschot, bodem en de laden behandeld met een dunne bijenwas
– het meubel afgewerkt d.m.v. hem te doen politoeren
– oneffenheden gevuld met een op kleur gemaakte stopwas

– het beslag terug geplaatst
– het slot van de klep naar de sloten maker gebracht
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