
CALORAMA

Stichting Landgoedvrienden

3 november 2019



De buitenplaats ‘Calorama’, thans in handen van de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen, is 
een groene oase van zo’n vijf hectare in het  noordoosten van een steeds meer volgebouwd Noordwijk. Het 
landgoed ontstond uit  een achttiende-eeuwse kruiden- en bloembollenkwekerij. Ten tijde van de laatste 
particuliere eigenaar, H.M. baron Taets van Amerongen van Renswoude, die ‘Calorama’ van 1960  tot zijn 
overlijden in 2015 bewoonde, was het  slechts beperkt toegankelijk voor publiek. Thans wordt  het  buiten 
gerestaureerd, heringericht en verbeterd. 
 
Vroege geschiedenis

De oudst  bekende vermelding van wat later tot ‘Calorama’ zou uitgroeien dateert  uit  1725, toen de voogden 
van de minderjarige Frans Jacobsz van der Mij “een huijsinge Rosemarijn Schuur ende verder getimmerte, 
ende een groote welbeplante Cruijttuijn, ende boomgaard” verkochten aan Jacob Dircxz van Velsen. Uit  de 
beschrijving moge duidelijk zijn dat er van een buitenplaats nog geen sprake was: het goed - wel reeds met 
huis en overige opstallen - was een tuinbouwbedrijf, waar kruiden zoals rozemarijn en mierikswortel (een 
probaat  middel tegen scheurbuik, dus voor een zeevarende natie niet zonder belang) werden gekweekt en 
gedroogd. De nabijheid van de Hortus Botanicus in Leiden zal de kruidenteelt  ook gestimuleerd hebben. In 
1768, toen het complex werd gekocht door Cornelis Groeneveld (1741-1826), werd het  beschreven als een 
“Huijsinge, Pakhuijs, Rosemareijn Schuur, Kruijtkelder (...) mitsgaders spatieuse Kruijttuinen” - de boom-
gaard had dus plaatsgemaakt voor uitgestrekte kruidentuinen. De nog bestaande, in oorsprong zeventiende-
eeuwse rozemarijnschuur, in beide akten genoemd, wordt later betiteld als kruidendrogerij annex woonhuis.

Het  bedrijf werd overgenomen door Cornelis’ zoon Pieter Groeneveld (1774-1841), die vermeld werd als 
“bloemist” en zich naast het  kweken en drogen van kruiden onledig zou houden met het  telen van bloem-
bollen. In het  bijzonder kweekte en beheerde hij hyacinten voor een aantal bekende Haarlemse kwekers. Met 
regelmaat werden door Groeneveld in Noordwijk publieke veilingen van bloembollen georganiseerd - een 
“catalogus van hiacinten” uit 1825 is nog bewaard gebleven. Daarnaast  legde Groeneveld zich toe op het 
telen van rozen. De gedroogde Noordwijkse rozenblaadjes - het  dorp telde drie grote rozenkwekers, waarvan 
Groenevelt  er één was - genoten internationale faam en vonden hun weg zelfs naar Constantinopel, waar ze 
werden verwerkt in geurend Turks rozenwater. Lokaal was Pieter Groeneveld, die in 1797 in het huwelijk 
was getreden met  Johanna Maria Daniëls, dan ook een man van aanzien: in 1812 was hij loco-burgemeester 
van Noordwijk en in 1825 wordt hij vermeld als plaatsvervangend vrederechter (kantonrechter) te Noord-
wijk-Binnen; als beroep gaf Pieter op landbouwer (1826), bloemist (1828) en koopman (1833) te zijn. 

Pieter Groeneveld, een man en vader wiens “doel en streven was, ons en der Maatschappij ten zegen te 
leven”, aldus de rouwadvertentie die zijn weduwe liet plaatsen, overleed “kalm en zacht” in de zomer van 
1841. Bij akte van 5 januari 1842 droeg zij met  haar kinderen - Eduard Cornelis, Sophia Maria en Catharina 
Johanna Groeneveld - de “Firma van Pieter Groeneveld en Zoon, onder welke Firma eene Handel is 
gedreven in Kruiden, Bloemen en Droogerijen”, over aan schoonzoon Jacob van Tricht, koopman, 
echtgenoot van genoemde Catharina. Per 1 januari 1845 zette de heer Van Tricht de onderneming - “ten doel 
hebbende (...) Handel [te] drijven in Medicinale Kruiden en Droogerijen, onder de Firma van Pieter 
Groeneveld en Zoon, gevestigd te Noordwijk-Binnen” voort  in compagnie met  Willem Anne Weijers. Deze 
vennootschap werd per 1 januari 1848 gecontinueerd, maar op naastgelegen gronden want het complex in 
Noordwijk werd op 3 januari 1848 door Van Tricht voor 8.100 gulden verkocht aan Jan Everwijn. 



Ontwikkeling tot buitenplaats 

Het goed werd bij de verkoop in 1848 omschreven als een “Heerenhuizing (...), verdere timmering en erve, 
benevens koepel en duiventil, en verschillende percelen tuin en teelgrond waarin houtwallen en verder 
houtgewas”; tevens behoorde er een strook grond bij, “thans laan en houtgewas, met  het op denzelven grond 
staande ijzeren hek, hetwelk gezegde laan van den gemeenen of Goweg (...) in eene regte lijn loopt  langs de 
(...) omschrevene Heerenhuizing en gronden”. Het moge duidelijk zijn dat  de heren Groeneveld goed 
geboerd hadden en dat het nog naamloze geheel, dat evenwel nog niet  als buitenplaats had te gelden, al 
zonder meer statuur en allure had. 

Wapen van het geslacht Everwijn.

Dr Jan Everwijn (1819-1887) stamde uit  een oud, aanzienlijk Arnhems regentengeslacht, maar was in het 
Westfriese Beets geboren als zoon van de predikant Bernardus Johannes Everwijn. De aankoop was geens-
zins onbezonnen: Everwijn was doctor in de filosofie en kruidkunde en “herborist”, al komt  hij in akten 
doorgaans voor als zijnde “zonder beroep”. Na het overlijden van voornoemde heer Weijers in 1850 
verkochten diens erven zijn aandeel in de firma Pieter Groeneveld & Zoon aan de heer Everwijn, die 
zodoende zowel het herenhuis en de omliggende gronden in handen had gekregen. 

Het  was in deze tijd dat  het  huis de naam ‘Calorama’ kreeg. Deze naam is ontleend aan het  Griekse καλός 
(‘kalos’, mooi) en ὅραµα (‘horama’, uitzicht), tezamen καλόραµα (‘kalorama’) dat derhalve ‘mooi uitzicht’ 
betekent en feitelijk een letterlijke vertaling is van het Franse ‘belle vue’ of ‘belvoir’, treffende maar minder 
originele namen die niet voor niets vaak aan buitenplaatsen en villa’s werden gegeven. Overigens bestond er 



ook een buiten ‘Calorama’ (ook ‘Kalorama’) aan de Vecht onder Loenen, was er sprake van een ‘Calorama’ 
te Hillegom (1869) en van een villa ‘Calorama’ te Hilversum (1877).  

De heer Everwijn breidde zijn bezit in Noordwijk gestaag uit. In 1862 kocht hij een “aangenaam en goed 
onderhoudene Heerenhuizing genaamd Rozenhof, bevattende verschillende zoo beneden als bovenkamers, 
alle behangen en meest  van stookplaatsen voorzien, provisiekamers, zolders, keuken, kelder, turfschuur en 
bergplaats, benevens grooten en wel aan-gelegden tuin met plantsoen en moestuin, waarin bijzondere fijne 
vruchtboomen”. ‘Rozenhof’ bleef lang als zelfstandige buitenplaats bestaan, maar is helaas in de twintigste 
eeuw ten prooi gevallen aan de verbreding van de doorgaande weg. Slechts één fraaie lindeboom resteert  er 
nog van. 

De eerste echtgenote van Jan Everwijn, Catharina Henriette Tijssen, afkomstig uit Loenen aan de Vecht 
overleed in 1867 op ‘Calorama’. Gezien haar herkomst  is het niet ondenkbaar dat  zij wellicht van het  gelijk-
namige huis te Loenen afkomstig was, maar dit kon nog niet worden achterhaald. In 1871 hertrouwde de 
heer Everwijn met Amalia Augusta Stricker (1835-1914), die tot  haar dood op ‘Calorama’ zou blijven 
wonen. Het bedrijf werd na het overlijden van Jan Everwijn in 1887 voortgezet  door de bedrijfsleider Lind-
hout, die in 1896 firmant werd van de sedertdien als Firma Groeneveld & Lindhout  bekend staande onder-
neming; de familie Everwijn zou tot  de jaren ’30 van de vorige eeuw aandeelhouder blijven. De weduwe 
Everwijn bleef met haar zoon op ‘Calorama’ wonen. 

De buitenplaats vererfde op het  enig kind van Jan senior: Mr Jan Charles August Everwijn (1873-1939), die 
op ‘Calorama’ was geboren als er ook zou komen te overlijden, na omzwervingen over de wereld: Jan 
Everwijn, zowel jurist als botanicus, trad in buitenlandse dienst en bracht  het  in 1921 tot  buitengewoon 
gezant  en gevolmachtigd minister te Washington; later was hij directeur van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij. In 1897 was deze heer Everwijn, die ook nauw was betrokken bij de oprichting (1915) van de 
Noordwijkse Golfclub, in het huwelijk getreden met  Sara Bertruda Crommelin (1875-1906), telg van de wel-
bekende Hugenotenfamilie van die naam. 

Zij hadden - afgezien van een jong overleden zoon - één kind: Laurence Henriette Agatha Everwijn geboren 
in 1899, die in 1922 huwde met Joost  Gerard Godard baron Taets van Amerongen van Renswoude 
(1884-1978), sedert 1950 heer van Blikkenburg, woonachtig op het  gelijknamige huis bij Zeist en directeur 
van het  Centraal Landgoederenbureau. Barones van Amerongen overleed in 1971 op ‘Calorama’, haar 
weduwnaar zeven jaar later op ‘Blikkenburg’. Uit dit  huwelijk sproten drie zonen. De jongste, Hendrik 
Maximiliaan (Henk) baron Taets van Amerongen van Rens-woude (1933-2015), kandidaat in de 
rechtsgeleerdheid, lid van de pachtkamer van het kantongerecht  te Leiden en ridder van de Johanniter Orde, 
zou ‘Calorama’ - dat  hij zijn leven lang zou koesteren - als vierde en laatste generatie onder zijn hoede 
nemen. Vanaf 1960 tot zijn overlijden zou hij er wonen - hierover later meer. 

Gebouwen

Het huis ‘Calorama’, bestaande uit twee beuken van twee bouwlagen en deels gedekt door twee zadeldaken 
met tussenliggende dakgoot, dateert  in oorsprong uit de late zeventiende en vroege achttiende eeuw. De 
symmetrische voorgevel is vijf vensterassen breed, met  een entree - voorzien van dubbele deur - centraal in 



de as van het  huis, dat  waarschijnlijk in 1842-1843 verbouwd werd en toen okergeel werd geschilderd. De 
negentiende-eeuwse vensters in de voorgevel hebben een roedenprofilering en aan weerszijden persiennes, in 
de zij- en achtergevels zijn de vensters onregelmatiger van opzet. In 1872 werden tegen de voorgevel twee 
houten serres geplaatst, waarbij vermoedelijk tevens de empire terracotta elementen werden aangebracht. De 
kelder van het huis dateert uit de eerste en oudste bouwfase in de zeventiende eeuw. 

Jan Everwijn legde zich vol overgave toe op de ontwikkeling van ‘Calorama’ tot landelijk lustoord. Zoals 
gezegd breidde hij zijn grondbezit  gestaag uit  en werd het  huis in 1872 verbouwd. In 1878 verrees in de 
uiterste oostelijke punt een koetshuis. Dit bijgebouw, met dubbele inrijdeur, koetsierswoning en paardenstal, 
heeft zijn oorspronkelijke verschijningsvorm ook weten te behouden. 

De Tweede Wereldoorlog en de periode van wederopbouw en bevolkingsgroei die daarna aanbrak hebben 
ook op ‘Calorama’ hun weerslag gehad. Tijdens de oorlog werd veel hout gekapt, een deel van het landgoed 
werd verkocht  voor woningbouw en voor de aanleg van een nieuwe woonwijk moest de plantage met 
bosland en bloembollenbedden wijken. De karakteristieke houtwallen zijn gelukkig ongeschonden gebleven. 
Hendrik Maximiliaan Taets van Amerongen van Renswoude heeft  bij leven uitermate veel zorg betracht aan 
de restauratie van het  huis, dat  in de jaren ’80, na kleurhistorisch onderzoek, in de oude kleur okergeel werd 
geschilderd en waarvan de serres in 1997 werden gerestaureerd. Ook de bijgebouwen - het  koetshuis en de 
paardenstal - en de monumentale kruidendrogerij ontsnapten niet  aan zijn zorg en aandacht. In 1983 liet  hij 



de uit  1842 daterende, vervallen tuinkoepel weer in oude glorie herrijzen, broeibakken en inrijhek werden 
opnieuw opgemetseld en in 1997 werd ook de tuinmuur achter de broeibakken gerestaureerd. 

Het inrijhek van ‘Calorama’.

Houtwallen

De eerste kadastrale opmeting van het  terrein - toen nog het  bedrijf van Pieter Groeneveld - dateert  uit 1812 
en 1813 en werd herzien en gecompleteerd in 1818. Het  patroon van reeds genoemde houtwallen dat hierop 
te zien is - en dat  waarschijnlijk al uit  de zeventiende eeuw stamt, zo niet nog een eeuw eerder - is bepalend 
voor de vorm van het park dat  medio negentiende eeuw zou worden aangelegd. Deze houtwallen zijn voor de 
geschiedenis van ‘Calorama’ van belang. 

Toen men in de zestiende eeuw aanving met  het afgraven en geschikt maken van de zanderige gronden - 
‘geestgronden’ - de achter de duinen lagen om deze zo voor de bollenteelt  geschikt te maken, ontstonden zo - 
door de terzijde de percelen opgehoopte grond - de voor dit gebied zo kenmerkende wallen. Deze werden, zo 
ook bij Groenevelt, beplant met  hakhout, primair omdat het de kwetsbare bloemen beschutting bood tegen de 
onstuimige zeewind en om erosie van de geest-gronden en wallen tegen te gaan. Daarnaast bracht het 
hakhout ook geld op en last but not least was het een fraai gezicht  - het  oog wil ook wat. Binnen dit  raster 
van houtwallen wisselen landbouwgronden, gronden voor de bollen-teelt en bossen hakhout elkaar af. 



Park en tuin

Aanvankelijk stond natuurlijk het  praktisch - economisch - nut voorop. Begin negentiende eeuw ontwikkelde 
het complex zich steeds meer richting een lusthof. In een akte uit 1838 - waarbij Pieter Groeneveld een 
perceel land in handen kreeg - was sprake van een “te eenigen tijde” te bouwen koepel en dat  het  uitzicht 
vanuit die koepel in zuidwaartse richting “door geen houtgewas, gebouwen of wat  van dien aard meer zij” 
belemmerd mocht worden. Kennelijk had Pieter toen ideeën over siertuin- en parkaanleg en de inrichting 
daarvan, maar of hij deze - gezien zijn overlijden in 1841 - heeft kunnen uitvoeren was de vraag. Het  waren 
waarschijnlijk zijn dochters Catharina en Sophia en schoonzoon Jacob van Tricht  die het  geheel meteen 
daarna onder handen namen: een steen in de koepel vermeldt hun initialen en de datum 26 maart 1842 en in 
december van dat jaar verzochten de erven Groeneveld het  hoogheemraadschap om de “thans regt” voor het 
huis zuidwaarts lopende Gooweg “halve maans gewijze” te mogen verleggen. Zij verkregen toestemming, 
mits de weg ter weerszijden beplant zou worden met hoog opgaande bomen. 

De opmetingskaart van ‘Calorama’ (detail), 1871.

Dit alles wijst erop dat  tegelijk met  de verbouwing van het  huis een daarbij waardige entree en voortuin 
werden aangelegd - het  resultaat  hiervan is duidelijk te zien op de kaart van de buitenplaats ‘Calorama’ uit 
1871. 

Lag het huis voor 1842 meteen aan de weg, nu leidde een brug over een sloot en een smeedijzeren hek de 
bezoekers ‘Calorama’ binnen. Deze oprijlaan boog af richting het huis en slingerde voor de kruidendrogerij 
om een ovaal grasperk met  heestergroep om zo bij het  voorplein te komen: een absolute verfraaiing en een 



entree met allure, maar het  was zodoende voor koetsiers ook een stuk praktischer om met een rijtuig te keren. 
Een sloot voor het huis was vergraven tot  landschappelijke vijverpartij. Meerdere gebogen paden voeren van 
daaruit naar grasvelden, waaronder het  ‘Jeroensveld’. Volgens de overlevering zou de heilige Jeroen van 
Noordwijk hier, na in het  jaar 856 door vikingen te zijn onthoofd omdat hij zou hebben geweigerd hun goden 
te vereren, zijn begraven. Ondanks de sterke verzuiling in de negentiende eeuw en de protestantse gezind-
heid van de familie behaagde het mevrouw Everwijn in 1894 “aan de bedevaartgangers, die de reliquieën 
van den H. Jeroen te Noordwijk komen vereeren, goedgunstig toe te staan, op haar buitenverblijf Calorama 
de plek te komen bezoeken, waar volgens de overlevering de H. Jeroen zou gemarteld zijn”, zo berichtte de 
katholieke krant De Tijd. 

In 1912 werd onderzoek gedaan naar de beplantingen op ‘Calorama’. Het oostelijk deel van de buitenplaats 
was toen, met uitzondering van het deel met “heerenhuis en siertuin”, geheel in gebruik als tuin en bollen-
grond; het westelijk deel fungeerde deels als “lusthof” (met “zeer afwisselende indruk”), deels eveneens als 
tuin en bollengrond, “terwijl er tevens een inrichting tot bereiding van geneeskrachtige kruiden op gevestigd 
is”. “In den siertuin komen voor vakken met rozen, welke gedroogd worden, verder groepen bloemheesters, 
vermengd met boschplantsoen.” 

De voorzijde van het  landgoed wordt begrensd door een strook hakhout - een houtwal - en hierlangs loopt 
een laan beplant  met beuken en eiken, die de zuidzijde van het complex verbindt  met het koetshuis. Aan de 
achterzijde wordt het buiten begrensd door een duinwal, waarop een slingerwandeling is aangelegd. Op het 



grasveld staat een zonnewijzer op hardstenen basement en op het landgoed is tevens een rosarium te vinden, 
aangelegd in halvemaanvorm. 

Toen Henk Taets van Amerongen van Renswoude ‘Calorama’ in handen kreeg kreeg legde hij zich primair 
toe op de gebouwen, maar ook park en tuinen - die ook te lijden hadden door vandalisme - hadden uiteraard 
zijn grote aandacht. In 1982 herrees de octagonale koepel weer in volle glorie. Evenals het hoofdhuis is deze 
oker geschilderd. In vier zijden bevinden zich glazen, openslaande deuren met op ooghoogte diverse 
gekleurde stroken glas: iedere kleur symboliseert één van de vier seizoenen. Voor het herstel van tuin en park 
lag het  plan al klaar, maar de energie ontbrak. Bij zijn overlijden in 2015 liet  baron van Amerongen naast de 
buitenplaats ook een ‘groen testament’ na, dat nu fungeert als leidraad voor de renovatie van het park. 

Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen

Henk Taets van Amerongen van Renswoude liet ‘Calorama’ na aan de in 2001 door hem opgerichte Stichting 
Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen, met als doel de buitenplaats in stand te houden. De komende 
jaren wordt het complex, met  bijzondere aandacht  voor park en tuin, gerestaureerd, het koetshuis wordt 
ingericht als ontvangstruimte voor bezoekers. De stichting kan hierbij rekenen op steun van Provincie Zuid-
Holland, Holland Rijnland en gemeente Noordwijk. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2021 
zijn afgerond. Het interieur van het  huis ‘Calorama’ wordt  door de Stichting, uit respect voor de laatste 
bewoner, zoveel mogelijk intact gehouden - praktisch de gehele inboedel staat  al gedurende zo’n drie 
generaties op dezelfde plaats en slechts noodzakelijke ingrepen zullen worden uitgevoerd. Een ware time 
capsule waar de tijd stil is blijven staan. 
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