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Foto voorblad: negentiende-eeuwse tegelvloer in een zijkapel van Chichester Cathedral, Chichester,
Engeland.

Links. Eenvoudige bescherming van een belangrijke grafzerk
in de vloer van Chichester Cathedral door plaatsing van een
informatiebord.

Rechts. Het laatste stuk ingelegd koper in een grafzerk in de
vloer van Chichester Cathedral. Eens ware vele zerken in
deze kerk voorzien van dit soort ingelegd koper.

Romeinse mozaïekvloer in het Fishbourne Roman Palace in Fishbourne met geometrische vormen.

Een op een nieuwe locatie aangebrachte zeventiende-eeuwse baksteenvloer met contemporain slijtagepatroon in het Weald
and Downland Open Air Museum, Chichester. Bij de haard zijn zelfs de slijtagesporen zichtbaar van iemand die jarenlang
een vaste plaats bij het haardvuur benutte (nauwelijks zichtbaar op deze foto).

Verslag van de cursus 'Care and Conservation of Historic Floors' West Dean College, Engeland
West Dean College is een gerenommeerd opleidingsinstituut in West-Sussex in Zuid-Engeland. West
Dean College werd in 1971 mogelijk gemaakt door een gift van Edward James met het idee om een
opleiding voor conservering van objecten en ambachtelijke technieken te stichten. Inmiddels biedt het
een grote variatie in cursussen aan en bestaat er een samenwerkingsverband met de University of
Sussex.
De cursus 'Care and Conservation of Historic Floors' werd gegeven in West Dean House en op locatie
in de directe omgeving (Uppark, Chichester Cathedral, Fishbourne Roman Palace en Weald and
Downland Open Air Museum).
De vierdaagse cursus is samengesteld door Jane Fawcett en was primair bedoeld voor restauratoren die
te maken hebben met historische vloeren. De cursus bestond uit een serie lezingen door vooraanstaande
restauratoren, restauratiearchitecten, kunsthistorici en archeologen. De organisator heeft in deze cursus
de rijke variatie in historische vloeren en de problemen op het vlak van conservering, restauratie en
onderhoud en de actuele benadering daarvan aan bod laten komen.
In haar introductie liet Jane Fawcett zien dat er dwarsverbanden bestaan tussen een aantal
middeleeuwse Engelse kerkvloeren en kerkvloeren in Italië, gemaakt door de Cosmati-familie. Fawcett
legde tevens de nadruk op het belang van documentatie: in vele Engelse kerken verdwijnen
bijvoorbeeld in rap tempo de inscripties van grafstenen door de grote aantallen toeristen die slijtage
veroorzaken.
Vanessa Simeoni, als restaurator verbonden aan Westminster Abbey in Londen, besprak de recente
conservering van de zogenaamde 'Great Pavement'. Deze mozaïekvloer in het koor is de belangrijkste
navolging van Cosmati-werk in Noord-Europa en Engeland en bestaat onder andere uit groen en paars
porfier, een gele steensoort, Egyptische onyx, Purbeckmarmer, glas en met mastiek ingelegde bronzen
letters. Toen de vloer in 1268 op initiatief van abt Richard de Ware werd gelegd was het wellicht
bedoeld als een weergave van het universum. Later is de vloer gaan dienen als plaats waar de koning of
koningin van Engeland wordt gekroond.
Doel van het conserveringsproject was het stabiliseren en weer begaanbaar maken van deze vloer. Na
een uitvoerige documentatie en schade-inventarisatie werd de vloer gereinigd met behulp van
stofzuiger, kompres en laserbehandeling. Tijdens de reiniging kwamen de afdrukken van al lang
verdwenen mozaïekstukken onder oude aanvullingen vandaan. Hierdoor kon het oorspronkelijke
ontwerp van de vloer worden gereconstrueerd. Voor ontbrekende gedeeltes van de ondergrond werd de
oorspronkelijke roze beddingmortel gerepliceerd ('cocciopesto'), die na onderzoek onder andere
vergruisde terracotta en kwarts bleek te bevatten.
Tim Tatton-Brown, lange tijd als 'kathedraalarcheoloog' verbonden aan Canterbury Cathedral en
Westminster Abbey illustreerde het belang van de kerkelijke vloer als informatiedrager. Een
spectaculair voorbeeld was de herkenning van een - inmiddels verdwenen - podium en altaar nabij de
plaats waar de moord op Thomas Beckett werd gepleegd. Dat deze kerkvloer nog te interpreteren
sporen bleek te bevatten van de veertiende-eeuwse vloer is bijzonder. Nauwkeurige documentatie van
steensoorten, steenformaten, slijtagesporen (een trede slijt bijvoorbeeld anders dan een vloertegel)
maakte deze interpretatie mogelijk. Zelfs de chronologie van de bouw van een kathedraal is soms nog
afleesbaar aan de vloer. Het compleet vernieuwen van een kerkvloer kan dramatische gevolgen hebben
voor het bodemarchief van een kerk.
Michael Drury, als restauratiearchitect verantwoordelijk voor Salisbury Cathedral en Westminster
Abbey vertelde over de verschillende factoren die van invloed zijn op het onderhoud van
kathedraalvloeren. Ook zaken als de toegankelijkheid voor gehandicapten of faciliteiten voor gas en

elektra spelen een rol in het onderhoud van een kerkvloer. Liturgische vernieuwing en (her)begravingen kunnen een aanpassing van een historische vloer vereisen. Creatieve ingrepen kunnen
echter het behoud van historische substantie betekenen. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing gedaan
aan een vloer ten behoeve van het graf van een recent gestorven bisschop. De steensoorten en het
patroon van de omlijsting van de nieuwe zerk werden in de stijl van de omringende negentiendeeeuwse marmervloer gekozen. Daardoor wordt de noodzakelijke vernieuwing van een gedeelte van de
vloer niet als storend ervaren. Opnieuw geldt dat documentatie van werkzaamheden erg belangrijk is.
Nieuwe aanpassingen kunnen minder ingrijpend zijn voor een historische vloer als oude ingrepen
gedocumenteerd zijn, zodat een historische vloer niet onnodig hoeft te worden opengelegd of aangetast.
Helen Lloyd, adviseur voor preventieve conservering verbonden aan de National Trust, vertelde onder
meer over het testen van 'Eyemat'. Dit is een mat die is voorzien is van een fotografische reproductie
van de vloer onder de mat. Voor bepaalde gedeeltes, zoals een veelbelopen hal bij de ingang van
Tyntesfield House met kwetsbare tingeglazuurde tegels kan dit een oplossing zijn. In dit geval moest
rekening gehouden worden met een ondermat van polyester naaldvilt die luchtcirculatie mogelijk
maakt zodat er geen microklimaat ontstaat tussen mat en vloer. Een microklimaat kan immers andere
vormen van schade veroorzaken.
Francesca Scoones, conservator bij de National Trust gaf een beknopt historisch overzicht van de
documentatie van gebouwen en interieurs. Zo werd de eerder genoemde 'Great Pavement' bijvoorbeeld
al in 1726 getekend.
Christopher Rowell, conservator van meubelen bij de National Trust sprak over de zeventiende-eeuwse
parketvloer met ingelegde monogrammen in de Queen's Bedchamber in Ham House, Londen. Omdat
de Franse voorbeelden voor deze vloer niet meer bestaan is deze vloer van groot belang als illustratie
van de invloed van de Franse hofcultuur in Europa.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de buitenplaats Uppark, onder andere voor houten
plankenvloeren die nooit in de was werden gezet. Deze vloeren zijn traditioneel altijd onderhouden
door ze periodiek te schuren met zand en water waardoor de planken op den duur een zilverachtige
glans kregen.
Architect Colin Kerr, werkzaam voor Chichester Cathedral vertelde ter plaatse op de manier waarop
veel mensen naar vloeren kijken. Bezoekers zijn zich vaak niet bewust dat de vloer een dominant
gedeelte van hun gezichtsveld inneemt. Het vernieuwen van een vloer kan de esthetiek van een ruimte
compleet veranderen. Kerr liet een eenvoudig voorbeeld zien om een kwetsbare zerk voor slijtage door
wandelende bezoekers te behoeden door het plaatsen van een informatiebord bovenop de zerk. In de
kathedraal werd door archeoloog Jill Atherton een toelichting gegeven op de kaart die zij ter
documentatie van de kerkvloer heeft gemaakt.
In het Fishbourne Roman Palace werd door David Rudkin, oud-conservator van het museum de
behandeling uiteengezet van de verschillende Romeinse mozaïekvloeren die daar zijn ontdekt. Een
compleet gebouw werd ontworpen om deze bijzondere vloeren te beschermen en aan bezoekers te
kunnen laten zien. Vanaf loopbruggen kunnen bezoekers nu naar deze vloeren kijken. Enkele vloeren
zijn in secties gelicht en verplaatst. Na verloop van jaren bleek door wisseling van temperatuur en
luchtvochtigheid sommige mozaïekstenen los te laten van de ondergrond. Door een bouwkundige
aanpassing en locale consolidatie van de vloeren kon de achteruitgang worden tegengehouden.
Trevor Proudfoot, directeur van Cliveden Conservation Workshop besprak een serie voorbeelden van
conservering van archeologische vloeren onder andere in het Midden Oosten.
In het Weald and Downland openluchtmuseum werden door directeur Richard Harris enkele vloeren

getoond zoals een aangestampte leemvloer, en een bakstenen vloer met een zeventiende-eeuws
slijtagepatroon gelegen in één van de daar gereconstrueerde huizen. Zelfs slijtagesporen van mensen
die jarenlang op een bepaalde plaats dicht bij de haard hebben gestaan waren herkenbaar. Dit was
alleen maar mogelijk doordat de vloer steen voor steen werd gedocumenteerd en door een tijdelijke
versteviging intact kon worden gelicht en overgebracht naar het museum.
Na de lezingen en excursies bestond er voor de deelnemers de gelegenheid om ook een eigen casus te
bespreken. Een interessante casus vond ik de aanvullingen van steen door Matthew Beesley van
Fairhaven and Woods Limited in Cambridge. Na een geologische analyse van de originele stenen
vloertegel was hij in staat om verschillende elementen in een juiste verhouding toe te voegen aan een
mortel. Daardoor kreeg deze mortel een vergelijkbare uitstraling als het oorspronkelijke materiaal.
Tevens hield hij bij het maken van de aanvulling rekening met de vorm van het originele, verweerde
oppervlak door daar een mal van te nemen. Het resultaat van zijn behandeling was dat oude
aanvullingen van cement van lage kwaliteit in een vloer werden vervangen voor niet-storende
aanvullingen van hoge kwaliteit.
Deze cursus, die ik mede door een financiële bijdrage van het Interieurfonds heb kunnen volgen, heeft
mij de kans geboden om mijn kennis van historische vloeren en de conserveringsproblemen die daarbij
te pas komen aanzienlijk uit te breiden. Deze cursus heeft de reikwijdte laten zien van soorten vloeren
die voorkomen en welke opties er tegenwoordig mogelijk zijn voor analyse, conservering en behoud.
Door de relatief korte duur was het bij voorbaat onmogelijk om aan alle soorten historische vloeren
recht te doen. Ook werd duidelijk dat een interdisciplinaire discussie vaak noodzakelijk is voor een
zorgvuldige behandeling van een vloer, omdat juist de vloer zo veelzijdig is in verschijningsvormen,
eigenschappen en functies. De historische vloer is een drager van informatie over de functie, status,
gebruik en aanpassingen in het verleden, een eigenschap die nog te vaak miskend wordt. 'Vloerarcheologie' is in Engeland een standaard fenomeen geworden, zoals in een aantal Engelse kathedralen
duidelijk zichtbaar is.
De situatie in Nederland.
Ook in Nederlandse kerk- en kathedraalvloeren zijn veel waardevolle elementen te herkennen. In de
Sint Janskathedraal van 's-Hertogenbosch bijvoorbeeld zijn in de vloer restanten van het podium te
vinden waarop het beroemde renaissance oxaal heeft gestaan. Deze restanten hebben de vernieuwingen
die het Tweede Vaticaans Concilie met zich meebracht doorstaan. 'Vloerarcheologie' zoals in deze
cursus volop aan bod kwam is beslist op Hollandse bodem mogelijk en bouwhistorische informatie is
ook hier in historische vloeren te vinden. De waarde van een historische vloer wordt in Nederland nog
vaak onderschat. Bij verbouwingen of restauraties wordt niet zelden hevig ingegrepen in dit onderdeel
van een gebouw. Zo zal er op korte termijn in een Nederlands woonhuis dat momenteel in restauratie
is, een beschilderde vloer verdwijnen met medeweten van de gemeentelijke monumentenzorg zonder
dat er mogelijkheden zijn onderzocht om deze vloer in situ te behouden. Slechts een fragment zal, als
het meezit, ter documentatie bewaard worden. Ook wat betreft kerkvloeren is er in Nederland
verbetering mogelijk: tot voor kort werd bijvoorbeeld een deel van de historische zerkenvloer van de
Laurenskerk te Rotterdam buiten in het in trottoir 'bewaard', waar slijtage en verwering toenam.
Rondom de Stevenskerk te Nijmegen en nabij de Utrechtse Dom worden grafzerken uit het interieur op
dit moment nog steeds als stoep gebruikt.
Enkele jaren geleden verscheen hier het boek 'Over de vloer’. Met voeten getreden erfgoed'. De
veelzijdigheid van het onderwerp kwam daarin reeds aan bod. De cursus in West Dean heeft mij
geleerd dat we er in Nederland nog lang niet zijn. Meer aandacht en zorg voor de historische vloer is
hard nodig.

