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Afbeeldingen voorblad
Linksboven: De Ronde Zaal van Kasteel Borgharen (ca. 1954). Bron: RCE Beeldbank.
Rechtsboven: Antje tijdens onderzoek in situ. Foto: Megan Kisters.
Linksonder: Kleurentrap op het raamkozijn met aangegeven de eerste afwerking. Foto: Antje Verstraten
Rechtsonder: Megan Kisters tijdens onderzoek in situ. Foto: Antje Verstraten.
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1. Algemene gegevens
Project
Locatie

Eigenaar
Beheerder
Opdrachtgever
Huidige functie
Onderdelen

Kleurhistorisch onderzoek Ronde Zaal
Kasteelstraat 2,4,6, 6223BJ Borgharen Maastricht
Rijksmonument
529989
13de – 18de eeuw. Huidig kasteel: 1743-44.
Interieur: 1790. Verbouwing omstreeks 1895
(Cuypers).
Interieur: Mathias Soiron (1748-1834)
Stucwerk Chambre Romaine: Petrus Nicolaas
Gagini (1745 - 1811)
Stichting Behoud Borgharen
Stichting Behoud Borgharen
Stichting Behoud Borgharen
Het kasteel wordt gerestaureerd
Blauwe kamer/ Ronde kamer

Objecten interieur
Periode van onderzoek

Lambrisering; decoratief stucwerk
Augustus 2019

Monumentenstatus
Monumentennummer
Datering

Architect

Afb. 1. Kasteel Borgharen in 1888. Bron: RCE Beeldbank.
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2. Inleiding
Sinds 2014 wordt hard gewerkt aan de restauratie van het van oorsprong middeleeuwse Kasteel
Borgharen in het gelijknamige dorp Borgharen gelegen nabij Maastricht. De restauratie wordt geleid
door eigenaren Ronny en Amal Bessems. Tezamen met een grote groep vrijwilligers staan zij voor de
enorme maar dankbare taak om het zwaar verwaarloosde kasteel te behouden voor de toekomst. Het
reeds gedane werk is beloond met een subsidie van zowel de Provincie als de stad Maastricht om
herstelwerkzaamheden aan de kademuren uit te voeren. De gehele restauratie is echter niet alleen
structureel van aard, maar heeft tevens het doel de inrichting zoveel mogelijk terug te brengen naar het
interieur ontstaan in de tweede helft van de 18de eeuw. In deze periode is het kasteel verbouwd onder
leiding van architect Mathias Soiron. Om dit te bewerkstelligen worden latere toevoegingen, zoals
tussenwanden, keukens en badkamers verwijderd en wordt er gedegen onderzoek uitgevoerd naar
afwerkingen daterend uit de deze ontstaansperiode.
Eén onderdeel hiervan betreft de ‘Blauwe kamer’ of ‘Ronde zaal’, welke zich bevindt op de
hoofdverdieping. De voormalige slaapkamer heeft momenteel een roze en witte kleurstelling, anders
dan de benaming ‘Blauwe kamer’ doet vermoeden. Hoewel er duidelijke aanwijzingen zijn dat de kamer
op één moment in de tijd een blauwe uitmonstering heeft gehad, is er nog niet onderzocht of dit de
originele kleurstelling betreft. De wens van de stichting is om het kleurenschema in de kamer terug te
brengen naar de kleuren van 1790, naar ontwerp van Mathias Soiron. Het doel van dit specialistische
kleurhistorische onderzoek is dus om de originele kleurstelling van de ‘Blauwe kamer’ of ‘Ronde zaal’
te bepalen, ten behoeve van de toekomstige reconstructie. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door
junior-restauratoren historische binnenruimten Megan Kisters en Antje Verstraten, in samenwerking
met Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL). SRAL is tevens betrokken bij de overige
onderzoeken en restauratiewerkzaamheden van interieur. Belangrijk om te noemen is dat de uitvoering
van de reconstructie zal liggen bij de vrijwilligers, waardoor het van belang is de resultaten van het
onderzoek te bespreken, te delen en in overleg te vertalen naar een werkbaar advies.

2.2 Methodiek
Het kleurhistorisch onderzoek zal bestaan uit onderzoek op locatie, aangevuld met microscopisch
onderzoek uitgevoerd bij de SRAL en een beknopt archiefonderzoek. Het onderzoek op locatie bestaat
uit stratigrafisch onderzoek, in combinatie met puncties en topografisch onderzoek. Stratigrafisch
onderzoek, ook wel een ‘kleurentrapje’ genoemd, is het trapsgewijs afkrabben van verf met een scalpel,
zodat er een chronologische uitmonstering bestaat van de nog aanwezige verflagen. Puncties zijn kleine
openingen in de verflaag, die een ‘snel’ inzicht verschaffen in het aanwezige lagenpakket.
Microscopisch onderzoek dient als doel de verschillende lagen nog beter van elkaar te kunnen
onderscheiden en om de toegepaste pigmenten te kunnen detecteren. De resultaten van deze
onderzoeken worden naast elkaar gelegd in een topografie. Dit is een tabel waarin alle afwerkingen op
alle onderdelen naast elkaar worden gelegd. Dit geeft inzicht in eventuele overeenkomsten in afwerking
op de verschillende onderdelen, evenals inzicht in fases van overschildering. Deze resultaten tezamen
voren eens synthese over de originele kleurstelling van deze ruimte.
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3. Omschrijving ruimte
De zogenaamde ‘Blauwe Kamer’ of ‘Ronde Kamer/ Zaal’ van Borgharen heeft een ovaal grondplan met
een rechthoekige bed-alkoof.
De Lodewijk XVI-versiering is buitengewoon elegant en verfijnd, met in stuc uitgevoerde
bloemenmedaillons boven de vier tussen pilasters gevatte deuren, een stuctropee met tuingereedschap
boven de spiegel van de door stucpanelen met wijnranken geflankeerde schoorsteenmantel; de strakke
marmeren ondermantel van de schoorsteen draagt het monogram RH, vermoedelijk van Maria Louise
de Rosen - van der Heyden à Blisia, die in 1787 of kort daarna overleed.1 De schoorsteenmantel ligt
tegenover de alkoof, waarin een aan de ronding van het vertrek aangepast Lodewijk XVI-ledikant staat.
In het plafond van de alkoof een trophée d'amour. Tegenover het venster bevinden zich dubbele
kastdeuren met spiegels. Het originele bed is niet meer aanwezig, net als de rest van de inboedel.

Afb. 2. Borgharen, kasteel, plattegrond, hoofdverdieping. De ronde zaal (rood omlijnd). Bron afbeelding: J. van
Agt.

1

Ook wel: Marie Louise de Rosen de Borgharen (van der Heyden à Blisa) ( 1714 – 1787).
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Afb. 3. Zicht op schouw Ronde Zaal. Foto: A. Friedrichs.
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4. Geschiedenis Ronde Zaal
De Ronde Zaal is ontworpen door de Maastrichtse architect Mathias Soiron, een belangrijke architect
die rond 1800 werkzaam was in Maastricht en omstreken. Naast architect ontwierp Soiron ook meubels,
tuinen en werkte hij als decorateur. De huidige stijlkamers in Kasteel Borgharen zijn allen ontworpen
door Soiron en zijn gebouwd vanaf 1781.
Van Soiron zijn een twaalftal tekenalbums bewaard gebleven die zich in het Regionaal Historisch
Centrum Limburg bevinden. Deze geven een overzicht van zijn ontwerpen voor verschillende
historische huizen in Maastricht. Van de 26 'folianten' die Soiron aan het eind van zijn leven liet
inbinden, waren er 14 gewijd aan de meubelkunst. Een aantal ontwerpen voor Kasteel Borgharen zijn
bewaard gebleven. Twee daarvan geven elementen weer van de ronde zaal: de plattegrond met schetsen
van onder meer de pilasters èn een detailschets van het originele ledikant (zie afb. 4 en 5). Op een
andere schets van kasteel Borgharen heeft Soiron kleuren aangegeven voor een lambrisering (zie afb.
6). Dit is jammer genoeg niet gebeurd op de tekeningen van de onderzochte ruimte.
Het is niet bekend van wiens hand het stucwerk afkomstig is. Echter zijn er vermoedens dat dit is
uitgevoerd door de stucadoor Petrus Nicolaas Gagini (1745 - 1811), die waarschijnlijk ook
verantwoordelijk was voor de Chambre Romain.

Afb. 4. M. Soiron. Pagina met schetsen. Herkomst: RCE Beeldbank. Folia is in bezit van Rijks Archief
Maastricht.
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Afb. 5. M. Soiron. Pagina met schetsen. Links schetsen van “T’ Ledikant van den ronden zaal van Mevr.
Rosen tot Haren”. Herkomst: RCE Beeldbank. Folia is in bezit van Rijks Archief Maastricht.

Afb. 6. Soiron, M. Schets van lambrisering grote zaal, Kasteel Borgharen. Herkomst: RCE Beeldbank. Folia
is in bezit van Rijks Archief Maastricht
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4.1 Tijdlijn
Vanaf bouw stijlkamers.
Jaar

Bewoning/eigenaar

1780 (+/-)
<1885

Bouw stijlkamers (architect Soiron)
De Rosen

1895

Verbouwing o.l.v. P.J.H. Cuypers

<1935

De Brigode de Kemlandt

<1944

De Selys Longchamps

<1953

De Rosen de Borgharen

1953

A. G. De Cocq

1966
1975

Verbouwing tot hotel
Concille Amsterdamse provo beweging

H. Veenhuizen

1980

Verbouwing tot jeugdhotel

1985

Vernietiging rechtertoren; verkoop
beschilderde doeken Grote Salon

20012

Leegstand

2014

2

Gebeurtenis

Ronny Bessems (Stichting Behoud
Borgharen)

Start restauratie

Herbestemmingsonderzoek Borgharen: 21.
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4.2 Archieffoto’s
Jaar
onbekend

Bron: RCE
Beeldbank

10

1950-55
Bron:
Fotocollectie
GAM

1954
Bron: RCE
Beeldbank
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Jaar:?
Herkomst:
Onbekend
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5. Belangrijkste resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat na de eerste afwerking is de kamer drie keer opnieuw geschilderd.
Het blauw keerde gedurende fase twee en drie terug en in fase vier (de huidige fase) is roze toegepast.
Tijdens fase drie zijn lokaal onderdelen grijs afgewerkt geweest. Verfdwarsdoorsneden van de kozijnen
laat zien dat deze tweemaal vaker zijn overschilderd.
5.1 Houten onderdelen
Blauw
De oorspronkelijke blauwe verflaag op de houten onderdelen bestaat hoogstwaarschijnlijk uit loodwit
met Pruisisch blauw. Over deze laag was een glanzende vernislaag aangebracht. De laag lijkt uit een
hoog gehalte loodwit te bevatten ten opzichte van het blauwe pigment; dit duidt op een lichtblauwe
kleur.
Wit
Over de oorspronkelijke witte verflaag op de houten onderdelen was een glanzende vernislaag aanwezig.
Goud
Hoogstwaarschijnlijk waren verschillende elementen oorspronkelijk verguld. Er zijn echter maar twee
goudkleurige afwerkingen aanwezig. Dit betekend dat bij het herschilderen op een bepaald moment de
gouden onderdelen zijn gehandhaafd. Momenteel zijn er onderdelen die bronskleurig zijn geschilderd
terwijl er geen vergulding onder schuil gaat. En andersom zijn details die eerder verguld waren
inmiddels wit geschilderd. Nader onderzoek is hier noodzakelijk.

5.2 Stuc
Blauw
De oorspronkelijke blauwe verflaag op de houten onderdelen bestaat hoogstwaarschijnlijk uit Blue
Verditer, Er was hier geen vernislaag aanwezig; het blauw op de stuc-onderdelen lijkt dus mat te zijn
geweest.
Wit
Op de witte afwerking van het stucwerk lijkt wel deels een vernislaag aanwezig onder een vergulding
(monster AO19022-4). Het kan hier echter ook gaan om een voorbereidings-laag. Nader onderzoek is
hier noodzakelijk.
Goud
Hoogstwaarschijnlijk waren verschillende elementen oorspronkelijk verguld. Er zijn echter maar twee
goudkleurige afwerkingen aanwezig (monster AO19022-4). Dit betekend dat bij het herschilderen op
een bepaald moment de gouden onderdelen zijn gehandhaafd. Momenteel zijn er onderdelen die
bronskleurig zijn geschilderd terwijl er geen vergulding onder schuil gaat. En andersom zijn details die
eerder verguld waren inmiddels wit geschilderd. Nader onderzoek is hier noodzakelijk.
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5.3 Toegepaste pigmenten
Pigment

Beschikbaar vanaf

Aangetroffen:

Pruissisch blauw

~ 1704-1730

I

Blue Verditer

~ zeventiende eeuw

I

Synthetisch ultramarijn

~1826-1830

II

Zinkwit

~1850

II

Tabel. Pigmenten en dateringen.

Pruisisch blauw
Pruisisch blauw wordt bestempeld als eerste moderne synthetisch pigment en kent vele verschillende
benamingen: Berlijns-, Milori-, Parijs-, en Antwerpsblauw. Pruisisch blauw is relatief laag in prijs en
heeft een groot kleurend vermogen.3 Al in de achttiende eeuw was bekend dat de blauwe kleur van
Pruisisch blauw ‘vervaagt’ door veroudering. Bijkomend obstakel is dat door diens groot kleurend
vermogen, er slechts een heel kleine hoeveelheid Pruisisch blauw in combinatie met een wit pigment –
zoals bijvoorbeeld loodwit – nodig is om tot een lichtblauwe kleur te komen. De toevoeging van
(lood)wit, zorgt voor een snellere degradatie van de blauwe kleur.4
Blue Verditer
Blue Verditer heeft ongeveer dezelfde chemische samenstelling als natuurlijk azuriet, maar wordt
synthetisch verkregen. Het pigment werd veelvuldig toegepast als huisverf gedurende de 17de, 18de en
19de eeuw.5 Het pigment is stabiel in kalk en is zeer geschikt voor tempera en waterverf. In olie wordt
het pigment echter donkerder of groenig. In combinatie met loodwit kan dit effect voorkomen worden.
5.4 Reconstructie
Het stratigrafisch- en microscopisch onderzoek is samengevat in een (voorlopige) digitale reconstructie
van het wandaanzicht op de schouw (zie pag. 15). Deze reconstructie heeft als doel om het onderzoek
inzichtelijk te maken voor de toekomstige daadwerkelijke reconstructie, alsmede om inzicht te geven in
nader te doen onderzoek. Verschillende onderdelen dienen nog nader onderzocht te worden, om meer
duidelijkheid te geven. De reconstructie betreft een benadering en een hypothetische eerste
uitmonstering van de Ronde Zaal.

De Keijzer, Matthijs, Pieter Keune 2005: 73.
Kirby, Jo, David Saunders 2004: 74-76.
5 Eastaugh, Nicholas, e.a. 2008: 62.
3
4
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Blue Verditer

Pruisisch blauw

Vergulding

Licht grijs

Digitale visualisatie wandaanzicht De Ronde Zaal (zicht op schouw), Kasteel Borgharen (1780). Benadering oorspronkelijk uitmonstering.
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Graag willen wij Anne van Grevenstein en Angelique Friedrichs bedanken voor de samenwerking en
het vertrouwen voor dit project. Daarnaast wordt Stichting Interieurfonds bedankt voor het financieel
mogelijk maken van de uitvoering. Stichting Behoud Borgharen en zijn vrijwilligers worden bedankt
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