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Het carillon van Nijenrode

In het dagblad AD1 stond een artikel dat de moeite waard is in het jaarboekje 
voor de bewoners van de streek  en zeker die van Breukelen vast te houden.
Het artikel gaat over de herkomst van het carillon in de toren van kasteel Nijen-
rode. Dat carillon is in 2006 zoals bekend gerestaureerd en strooit zijn vrolijke 
klanken sindsdien weer uit over de wateren en dreven rond het kasteel.
Dat carillon is niet zoals men zou denken tijdens de herbouw van de torenspits 
door de heer Onnes net voor de eerste Wereldoorlog aangebracht. Hij had in 
1915 een wat kleiner carillon laten installeren. Het huidige is merkwaardig ge-
noeg eerst in het begin van de tweede Wereldoorlog in de toren gekomen.
Oorspronkelijk hing dit carillon in een torentje van het landhuis Het Witzand 
bovenop de Tafelberg in Blaricum. De eigenaar daarvan, dr. Charles Ernest 
Henry Boissevain (1868-1940), directeur van een ammoniakfabriek voor o.a. 
kunstmest, statenlid van provincie Noord Holland, bestuurslid Concertge-
bouw, president commissaris van het Algemeen Handelsblad en voorzitter van 
de Nederlandsche Maatschapij van Nijverheid en Handel, getrouwd met Maria 
Barbera Pijnappel, voorzitster van de Bond voor Vrouwenkiesrecht, had het in 
Engeland gekocht van de eeuwenoude firma Taylor in Loughborough, groot-
ste klokkengieters ter wereld, op aanraden van de bekende dirigent van het 
Concertgebouworkest Willem Mengelberg. Die had zelf in zijn huis in Zwitser-
land een carillon laten installeren en haalde zijn vriend Boissevain over om er 
ook in zijn huis een op te stellen. Als Mengelberg bij de familie Boissevain op 
bezoek kwam speelde hij op dat instrument.2

In 1940 overleed de heer Boissevain en de familie besloot het carillon te verko-
pen. Omdat de Duitsers aanstalten maakten het huis te confisceren werd het 
enige weken later door een sabotagegroep in brand gestoken. Door bemidde-
ling van Jacob Vincent, beiaardier van het paleis op de Dam, kwam het carillon 
in handen van Alois Miedl, de Duitse bewoner van kasteel Nijenrode tijdens 
de oorlog. Hij heeft het in de toren laten installeren, maar was zo wijs om het 
te laten zwijgen omdat zijn landgenoten het hadden voorzien op alle bronzen 
klokken in ons land ten behoeve van de oorlogvoering. Zo kon het ongeschon-
den na de bevrijding zijn klanken laten horen.
De huidige beiaardier Jan Willem Achterkamp, die het instrument hielp res-
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taureren en het nu op gezette tijden tot klinken brengt stelt dat dit het enige 
carillon is dat een kasteeltoren siert.    
De heer Boissevain was o.m. voorzitter van de Internationale Vereniging voor 
Handelsonderwijs  en zou zeker geen beter onderkomen voor zijn carillon heb-
ben kunnen bedenken dan op het huidige Nijenrode. Ook Gert Immerzeel was 
zo vriendelijk zijn grote kennis  over Nijenrode met schrijver dezes te delen.

E. Munnig Schmidt Loenen 2008

Noten
1. Rost, Bart, 2008, Duitser redde uniek carillon, Algemeen Dagblad 22 mei 2008, blz. 7. 
2. Bovenstaande gegevens zijn deels afkomstig van een kleinzoon van de heer Boissevain, Charles, 

met dezelfde naam, die in mei 2008 bij het carillon van Nijenrode klom. In 1971 heeft hij zelf 
ook nog op het carillon van Mengelberg in Zwitserland gespeeld. Dat hij een jaargenoot is uit 
Amsterdam van ondergetekende is een aardige bijkomstigheid.
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