Het Bloemendaalse Kopje
De geschiedenis in een notendop
Ab Schuurman
In het villapark Duin en Daal, bevindt zich al voor dat men het park gaat bebouwen, op het
hoogste duin een bijzonder uitkijkpunt met vergezichten. De plek van de wat latere
uitkijktoren ’t Kopje. Deze hoge duintop kreeg aan het eind van de 19de eeuw de naam van
Wilhelminaduin vanwege het bezoek op 7 april 1894 van de nog jonge Koningin Wilhelmina
met haar moeder Koninging-Regentes Emma aan Bloemendaal.

In 1907 werd de duintop aanzienlijk verhoogd en werd de naam veranderd in ’t Kopje. Een
herinnering aan de toen spelende strijd van de Boeren tegen de Engelsen de z.g.n.
Boerenoorlog in de te Afrika.

Vervolgens nam in 1910 de Vereniging ‘Bloemendaals Bloei’ het initiatief om op ’t Kopje een
oriënteertafel te plaatsen. Het werd een veel bezochte plek met zicht over de blonde duinen en
het villapark.

In 1926 werd op ‘t Kopje het Koolhoven-monument geplaatst, genoemd ter herinnering aan
het raadslid Abraham Koolhoven. De oriënteertafel werd in mei verplaatst naar de duintop van
het Julianaduin in Aerdenhout.

Tijdens de bezetting ging het Koolhoven-monument verloren en ’t Kopje werd
waarnemingspost en om het monument verrees een bunker. Delen van de oriënteertafel
werden gebruik als traptreden bij de achteringang van het de bunker waar het begin was van
de tunnel naar de commandobunker aan de Koninginneduinweg.
Na de bevrijding liet het gemeentebestuur
in 1946 de bunker tot uitkijktoren
verbouwen en een gedenkplaat aanbrengen.
Nadat een eerder, een wat futuristische,
ontwerp niet haalbaar werd geacht.

Ook de gedenkplaat, met tekst van de hand van C.Boeschoten,
gewijd aan de lotgevallen van het Koningin Wilhelminaduin werd vernieuwd

In 2007 werd, in het kader van het 100 jarig bestaan van het villapark Duin en Daal en de
eeuw van t’ Kopje, een restauratieplan uitgevoerd.

De toren werd grondig gerenoveerd, betonrot werd hersteld , nieuwe vloeren en traptreden
werden aangelegd.
De vernielde hartstenen dekplaten op de trans werden met voorlopige kunststof platen met
nieuwe teksten geplaatst die de bezienswaardige plaatsen aangeven.
Om opnieuw vandalisme te voorkomen werd een hek geplaatst wat avonds wordt afgesloten.
Ook de omgeving werd aangepast de vele hoog opgeschoten bomen en struiken werden
gesnoeid zodat er vanaf het kopje weer uitzicht kwam naar de zee en de duinen en het
Bloemendaal dorp.
Anno 2011 is er de hoop dat er, aan het einde van dit jaar budget vrijkomt om nieuwe
hardstenen verwijsplaten te laten maken en plaatsen.
Dan is t’ Kopje weer helemaal bij de tijd.
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Beeldmateriaal :
Ansichtkaarten en eigen video-opnamen
Foto kopie : waarnemings bunker
Futuristische uitkijktoren : part. Collectie

