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Stichting 

Calorama-Everwijn-

Taets van Amerongen 
 

Aan de rand van Noordwijk, ingeklemd tussen een 

nieuwbouwwijk, het kerkhof en de Gooweg 
ligt de buitenplaats Calorama. Een 
landgoed met een rijke  

historie, waar in het jaar 856 Sint Jeroen, de eerste 

pastoor van Noordwijk, door de Noormannen werd 

vermoord op het Jeroensveld. Na zijn heiligverklaring 

werd Noordwijk een bedevaartsoord wat de historie 

van Noordwijk Binnen met haar twee kerken in 

belangrijke mate heeft bepaald.  
De buitenplaats is ontstaan uit een 18de eeuwse kruiden- 

en bloembollenkwekerij. Tot in de 20e eeuw werden op 

Calorama bloembollen, geneeskrachtige kruiden en rozen 

gekweekt door o.a. Pieter Groenevelt. In 1848 koopt de 

Familie Everwijn het landgoed. Laura Henriette Agatha 

Everwijn trouwt in 1922 met Joost Gerard Godard Baron 

Taets van Amerongen. Hun zoon Hendrik Maximiliaan 

baron Taets van Amerongen (Henk) bewoonde tot vorig 

jaar het landgoed. Hij heeft de buitenplaats met veel 

enthousiasme in ere hersteld.  
Henk was gastvrij en het huis Calorama stond altijd 

open voor ontvangsten waarbij jazzmuziek een 

belangrijk onderdeel vormde : er werd gegeten en 

gedronken waarbij Henk achter de vleugel plaatsnam.  
Hij was een man die zijn leven in dienst van de 

cultuurhistorie, erfgoed en natuur heeft gesteld en heeft 

gezorgd dat het landgoed Calorama ook in de toekomst 

als erfgoed behouden kan blijven. Landgoed Calorama is 

nagelaten aan de Stichting Calorama – Everwijn- Taets 

van Amerongen met de opdracht om deze historische 

buitenplaats als cultuurhistorisch- en natuurmonument 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in stand te houden.  
Naast zijn zorg voor Calorama was Henk ook de laatste 

“Heer van Renswoude” . Het bewaren en beheren van 

deze Natuurschoonwet gronden betekende in zijn leven 

veel werk hetgeen hem op het lijf geschreven was, de 

contacten met de pachters/boeren, de organisatie van de 

jacht en ook tot twee maal toe (voor en na de grote brand 

van 1985) de restauratie van Kasteel Renswoude. Voor 

ieder normaal mens zou dit al meer dan een volledige 

levenstaak zijn geweest. Zo niet voor Henk, hij was 

daarnaast was lid van de Pachtkamer en de Johanniter 

Orde en was vele anderen behulpzaam bij het voor de 

toekomst bewaren van hun historische erfgoed.  
Als Bestuur zijn wij er dan ook trots op dat, in een 

geweldige samenwerking met KunstKlank, Calorama… 

De Geheime Tuin voor het eerst opengesteld wordt en 

het publiek een inkijk krijgt in dit bijzondere Landgoed 

en haar bewoners van weleer. Geniet� 

 
Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen 

 

a jarenlang voor publiek gesloten te Nzijn geweest 

is de tijd gekomen om de poorten te openen en de 
geheimen van landgoed Calorama te onthullen. In het  

feeërieke decor van het adellijke landgoed is een 

wereld te ontdekken. KunstKlank neemt u mee op 

een avontuurlijke zoektocht naar schoonheid, 

verlangen en eenzaamheid.  
Veel mensen hebben wel een herinnering aan het 

landgoed. Velen beweren op het landgoed te zijn 

geweest. Niet altijd was dit legaal, tot ongenoegen 

van de eigenaars van het landgoed. Stichting 

KunstKlank krijgt onder leiding van Herma van 

Piekeren als eerste de kans om het landgoed te 

betreden en gaat de eerste stap naar een heropening 

zetten. Aan het einde van de zomer, precies een jaar 

na het overlijden van de laatste bewoner, zijn op het 

landgoed vier voorstellingen te zien.  
De voorstellingen zullen de geest van het landgoed 

ademen. Het publiek wordt meegevoerd over het 

landgoed in een dynamische ervaringsvoorstelling  
vol muziek, dans, film, zang, beeldende kunst en  
video-installaties, met volop ruimte voor eigen 

fantasie.  
De interpretatie van deze plek is het centrale 

thema dat de de onderdelen van de voorstellingen 

met elkaar verbindt en uiteindelijk samenbrengt  
De bezoeker van Calorama...De Geheime Tuin 

krijgt een totale kunstbeleving. De voorstellingen 

vinden plaats op de mooiste plekken van het 

landgoed. Er is geprobeerd om het zo mooi 

mogelijk te presenteren. Het landgoed is een 

zegen en vloek tegelijkertijd. Kalo-rama betekent 

in het Grieks ‘schoon zicht’. En Calorama is 

inderdaad van een uitzonderlijke schoonheid. 

Maar deze schoonheid van het landgoed heeft ook 

een keerzijde. In Calorama kom je tot rust, 

geïsoleerd in je eigen prachtige wereld. De kracht 

van het landgoed, de schoonheid, is zijn sterke 

kant maar ook zijn valkuil; eenzaamheid ligt op 

de loer. Door deze voorstellingen wordt u 

deelgenoot van de geschiedenis. Bovendien 

vieren we de opening van deze unieke 

buitenplaats. Deel uw verhalen, verwonder u en 

geniet, geniet van elkaar, van de kunst, van de 

muziek, maar vooral van het landgoed. 



 



 



 


