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Een nieuwe rubriek in de STRANDLOPER, dit IVN-nieuws? Ja eigenlijk wel en  
toch ook weer niet. IVN-ers schreven natuurlijk al meer op deze bladzijden,  
maar dit IVN-"geschrift" zal wat meer gebundeld worden. Vandaar deze nieuwe 
kop aan de bovenzijde van deze bladzijde. Op deze manier wil de IVN. afdeling 
Noordwijk wat meer naar buiten treden. 
 

-------------- 
 
HERFST 1983  Jeugdnatuurspel IVN  Nieuw-Leeuwenhorst 
 
Na een paar avonden plannen maken en "voorlopen" in het bos, kon ons jeugd-
natuurspel van start gaan. Door heel Noordwijk werden raamposters verspreid,  
scholen in Noordwijkerhout werden aangeschreven. In diverse kranten ston- 
den wervende stukjes. Formulieren werden gedrukt op stevig papier, potloden. 
verzameld en gekocht. Alle IVN-medewerkers kregen een IVN-vignet om de hals 
gehangen. Toen de bordjes, pijlen en de marktkraam op zijn plaats waren, 
stond iedereen die 19e oktober in de startblokken. Gelukkig was het mooi 
weer en om 13.00 uur arriveerden de eerste kinderen, met of zonder ouders.  
Gewapend met deelnameformulier en potlood gingen ze op pad. En al snel was  
het in het bos een drukte van belang. 
Overal waren kinderen liggend, zittend  
of staand bezig om jaarringen te tel- 
len of boombladeren te vergelijken. En 
hoe heetten die uitsteeksels onderaan  
de boom ook nog weer en wat doet de  
boom daarmee? Waren het nu 10 of 40 
spechtengaten? Er werd gevoeld aan  
de bladeren van de Rododendron en de 
bomen werden betast. Ook een moeilijke 
vraag was: welke geluiden worden er  
wel door de natuur gemaakt en welke 
niet. In een lange boomspleet was het 
nest van een Kauw aanwezig, maar welk 
kleur heeft de Kauw? De aller dikste 
boom moest gemeten worden en het touw 
werd hoe langer hoe langer. Wat hadden 
die Koe en die Koek, met elkaar te ma-  
ken, was dat soms de Koekoeksbloem? 
Een heks hebben we de kinderen niet 
kunnen laten zien, ze was op vakantie. 
Maar ze had iets in de boom laten han-  

 
 

 
 
    
   beukenblad en -vrucht 

gen: was het haar pruik, haar schoen of was het haar bezem? De ouders had-  
den het er ook maar moeilijk mee. Hoeveel plantjes waren er te vinden in het 
afgepaalde vierkant? En is die prullebak nu wel of niet door de natuur aan- 
gebracht? Konijnenkeutels waren er in overvloed. Ook de waterdieren werden  
niet vergeten. Zo langzamerhand aan het eind van de speurtocht gekomen, werd  
er nog een tamme kastanjevrucht getekend en de namen van bessen en bijbe- 
horende stuiken geraden. 
Als alles klaar was en de grote letters verzameld waren, was de laatste re- 
bus-opdracht geen probleem. 



- 30 – 
 
Bij de kraam kreeg ieder een prachtig aandenken, n.l. een vergulde beukenoot 
op een beukebladkaart. De prijzen werden rond 16.00 uur verdeeld. We hopen dat 
deze allemaal goed bezorgd zijn. 
We mogen terugzien op een geslaagde middag met veel tevreden gezichten en  
veel opmerkingen die we als compliment konden opvatten. Er waren zo'n 275  
kinderen en ca 75 ouders, die behalve uit Noordwijk en de regio ook wel eens  
wat verder weg kwamen: Naarden, Mijdrecht, Den Haag, Makkum, Spijkenisse, 
Zoeterwoude, en nog meer. 
't was een fijn evenement, en dat is vooral te danken aan alle mensen die  
zich hiervoor hebben ingezet. Ook de medewerkers van de oudste IVN-jeugdgroep 
wil ik bedanken. Het was heel leuk om met jullie samen te werken. Ik hoop dat 
ik jullie nog dikwijls zal zien bij komende evenementen. 
 

Sjaan van Kekeren-  
Brouwer 
 

-------------- 
 
De legende van Koningin Wanda van Vlieland. 
 
't Was weer een heerlijk weekend op Vlieland, al was het weer niet heerlijk!  
We genoten met elkaar van flora en fauna, maar zaten (vanwege het weer) ook  
gezellig rond de knusse brandende kachel met onze voeten op de met zand 
bestrooide vloer van het Posthuis. Om zo'n kachel zou  je elkaar prachtige ver-  
halen en legenden kunnen vertellen. 
De legende van koningin Wanda gaat over het eiland Vlieland. 
 
Eens.... 
heel lang geleden, zat Vlieland nog vast aan het vasteland. Zonder natte voe- 
ten te krijgen kon je van de duinen naar de Friese terpen lopen. Het was een  
goed land, maar voor de boeren wat te vochtig. De Hollandse Graaf Willem II 
probeerde voortdurend de baas te spelen over dit goede land en de Friezen 
die er woonden. De Friezen vonden hem dan ook een vervelende bemoeial. Zo om- 
streeks 1230 schonk hij Vlieland en het daarachter gelegen land aan het 
Klooster Ludinga, dat bij Harlingen lag. De Friezen vonden dit nogal over-  
dreven: wat had zo'n Hollandse Graaf hier nu eigenlijk te maken, waarom bleef 
hij niet waar hij was, in Holland! 
IJverig waren de monniken wel. Enthousiast probeerden ze de te vochtige grond 
te verbeteren. Voor een betere afwatering werden kanalen gegraven. Vlielanders 
en Friezen schudden hun hoofd. Via deze kanalen zou bij zware storm het zee- 
water ver het land binnen kunnen dringen. 
Dan duikt plotseling het verhaal van Koningin Wanda op. We kennen haar niet; 
Hoogstwaarschijnlijk heeft ze alleen maar geleefd in de verbeelding van de 
mensen. En zo hoort dat eigenlijk ook bij een legende. 
Koningin Wanda is een slechte vrouw en een slechte moeder. Woedend is ze over  
het spitten en graven van de monniken. Ze begint haar zoon Worp op te stoken  
tegen de monniken, net zo lang tot hij de kloostervader doodt. Koningin Wanda,  
als de aanstichtster van het onheil, wordt gevangen genomen en met de gedode  
monnik geconfronteerd. Geestesziek als ze geworden is, denkt ze in de gedode  
monnik haar zoon te herkennen, en ze verdrinkt zichzelf. De zoon wordt niet 
terechtgesteld, maar moet zijn verder leven slijten als boeteling in een 
klooster. 
 
Toch had Koningin Wanda wel gelijk, het graven van de kanalen was gevaarlijk.  
De zee gebruikte deze kans, spoelde het land tussen Vlieland en Harlingen weg  
en zo werd Vlieland een eiland.  
In Vlielands "Volkslied" klinkt de liefde van de eilandbewoners voor hun 
kleine stukje Nederland door en velen van ons zullen het daar wel mee eens 
zijn. 
 
 
 
 
 




