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Het is geweest als stuifzand. Een en 

al beweging. Meestal naar maar één 

richting.

 

Rondom, dichtbij, hier, daar, ver, 

verder en ginds. Dikwijls te ver. 

Bezig met vormen, vervormen. 

Maken van bewegingen. Het zijn 

vlagen. Langzame, zachte, heftige, 

bruuske bewegingen, de meeste 

ondoordacht, weinig overleg, geen 

overdenking. Wel eens rust, niet 

dikwijls, als een vlaag voorbij is en 

een nieuwe nog niet is begonnen. 

Als ook de wind gaat liggen, ergens 

of overal, wáár weet niemand, je 

hoort hem niet. De wind is vrij. De 

wind in rust praat niet, verraadt 

niet. 

De vlakte is maar op weinige plaat-

sen vlak. Wel kaal. Onprettig. Be-

groeien is er moeilijk. Belopen ook. 

Het stuifzand is niet vriendelijk. De 

vlakte verwelkomt niet en nodigt 

niet uit tot verblijven en passeren.

Los, rul, geen voetafdrukken, vage 

sporen. Losliggende zandkor-

rels, hele kleine steentjes en stofjes 

zijn het. Er is geen verband, geen 

aanhechting of samenklontering, 

niet de minste neiging tot langer bij 

elkaar zijn. Zandkorrels worden op-

genomen, meegenomen, vervoerd. 

De opgenomen zandkorrels poetsen 

elkaar, ronder en ronder worden het 

schoonheden. Ze teisteren onderwijl 

het groen, overweldigen het, slaan 

het kapot. De miljarden, bil- en 

triljarden eenheidjes, o het zijn er 

zoveel, het doet er niet toe hoeveel 

‘heel veel’ is en daarom weet zelfs 

een alwetende zoals God niet eens 

het aantal. Samen zijn ze ‘het’ zand. 

Ze stoeien en spelen, hollen en dan-

sen. Heel soms lijkt het bedacht-

zaam, de wilde stoei zowel als het 

spel. Doch het is vooral een moeten, 

een doen wat de natuurwet wil, een 

meegaan met de andere deelnemers 

ook. Het samen sterker zijn, veel 

kleine steentjes één stuifzand. Ze 

polijsten en slijpen zichzelf en wat 

ze aanhoudend raken. Ze kwel-

len wezens, plagen ogen en wan-

gen, stuiven holen dicht, bedekken 

prooi. 

Geweldenaar wind maakt kunst-

werken. Met een vastzittende maar 

scharnierende spriet schrijft de 

wind aldoor dezelfde cirkel in het 

zand. Overal waar hij zand weg-

blaast, zijn duizend variaties te 

zien van de mooiste blaaskommen 

en waaikuilen, uitgevoerd volgens 

berekeningen in drie decimalen 

met zucht- en zwaarteformules die 

nog niet in de boekjes staan. Elders 

worden draaiduintjes bijeengewer-

veld en waaien paraboolheuveltjes 

over de rand van een laagte, alle 

uitvoeringen en groottes kloppen 

volgens de recentelijk bijgewerkte 

compteruitdraaien, en toch is alles 

uit het frisse hoofd berekend. Geen 

enkele keramist heeft dit schoons 

ooit kunnen namaken of evenaren 

terwijl het zand er toch zo vele en 

steeds andere perfect uitgevoerde 

voorbeelden van te zien geeft. 

Mensen, hoe groot kunstenaar ook, 

kunnen alleen moois maken van 

kneed- en vervormbaar materiaal, 

niet met spul dat door de vingers 

loopt. En: mensen kunnen de wind 

niet nadoen. 

Het stuifzand wordt doolgebied. 

Spookachtig de wakende jenever-

struiken die er in de buurt staan. 

Veranderingen in de vormen van 

het zand nopen tot zoeken en 

aanpassen. Zwervend de goudover-

glansde loopkever, met de tang in 

de bek wachtend, de bescheiden 

mierenleeuw onder in zijn trechter, 

sluipdoende Ammophila-wespen 

zenuwachtig zoekend naar het-kan-

niet-schelen-zo-zware ruspen, en 

als het spinnendodende Ammophi-

la’s zijn dan zijn het geen Ammop-
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hila’s maar Pompilussen en die lo-

pen en springen op dezelfde drukke 

manier rond, belust op prooien, 

spinnen dus, om daarmee de larven 

groot te brengen. De zandgeve-

derde duinpieper zoekt zichzelf, hij 

weet hoe zeldzaam hij is. Wedstrijd 

dansende korhanen, draaiend en 

trepelend en keelgrollend, de hen-

nen doen of ze dit toneel niet zien 

– omdat het in de vroege schemer-

morgen speelt – en dus niet hoeven 

kiezen, maar ondertussen…

Het kale zand is witheet in de 

zomermiddag. De lucht is te zien, 

beefgolfjes boven de oppervlakte. 

Tien uur geleden was het wit van de 

ochtendvorst, het witte web van de 

kleumende spin was ineens te zien, 

het liep in de gaten en ving niets. 

Laag bij de grond is de ademing een 

grijzig wolkje. Op een julidag kan 

het verschil tussen koudst en heetst 

binnen tien uur groter zijn dan 

tussen de zomer- en wintergemid-

delden.

Begroeien van stuifzand is niet 

eenvoudig. Het lukt zelden en het 

gaat met strijd en slimheid, tactiek 

en aanpassing, geluk en toeval. De 

wind is meestal drogend. In droog, 

los zand groeit niets. Maar op voch-

tig geworden plekken, in dieper 

uitgeblazen laagten en/of in voch-

tige perioden of kort erna kunnen 

algen en eenvoudige mossen het 

voorzichtige groene begin zijn. Ge-

holpen door de dauw van nacht en 

ochtend kan zo’n probeersel blijven 

en uitdijen. 

Rendiermossen en andere Clado-

nia’s worden kraakdroog en dan 

breken er gemakkelijk stukjes af als 

er een dier of een mens op trapt. 

Zo’n van elders aangewaaid stukje 

korstmos, hoe klein ook, kan het 

begin worden van een tere licheen-

vegetatie. Zelfs op droge plaatsen 

kan dat lukken, als er maar alvast 

wat ochtenddauw was die op het 

koude zomerzand kon neerslaan 

en als de wind een paar dagen op 

vakantie is of zó moe dat hij alleen 

maar zachtjes zucht.

Het stuifzand is een erg labiele we-

reld. Er gebeurt heel veel, er blijft 

weinig. De ‘groene’ levensvormen 

zijn vooral pioniers, beginners, 

probeerders, verdwijners. Er is maar 

weinig echt groen, het plantaardige 

is hier grijzig, bruinsig, stroachtig, 

een enkele is blauwtintig. 

Heidespurrie komt uit zaad, heel 

licht, groeit snel. Van opzij komt 

zandzegge aangegroeid met lange 

wortelende stengeldraden breit hij 

zandmatten. Soms, maar anders, 

doen dat ook wilgenroosjes, ‘brand-

bloemen’ die er een beetje feest van 

maken. Het mooist zijn polletjes 

en plukjes buntgras, helder blauw-

grijs met blonde pluimen. Kringen 

van het truttenhaar borstelgras 

komen pas heel laat, het zand ligt 

daar al vast. Schapengras en rood-

zwenk zijn er dan ook. Ergens 

anders verbergen bochtige smele en 

struisgrassen het zand. Daartussen 

groeien soms vogelpootjes, kleine 

eenjarige planten die zo heten om-

dat de drie vier gekromde vruchten 

aan het eind van een stengel krek 

vogelklauwtjes zijn. Schapenzuring 

maakt grote plakken van alleen 

zichzelf. Kruipbrem en stekelbrem 

vergezellen de eerste heideplanten, 

die ruig en breeduit groeien om 

meer terrein te bedekken. Het zijn 

blijvers die wat vrolijker bloeien. 

De eerste ‘boom’ is de kruipwilg 

die breder groeit dan hoog en in 

zijn eentje veel terrein voor zijn 

rekening kan nemen omdat hij zijn 

liggende takken wortels geeft waar-

door hij om zichzelf heen groeit. La-

tere houtige pioniers zijn ruwe berk, 

bezembrem en grove den die zich 

hier als brede waaiboom vertoont. 

Een blijver is de jeneverstruik die bij 

ons bikkel heet. Geen van allen ver-

dragen de stuifzandhoutsoorten dat 

zij overgroeid raken. Een bos op - 

lang geleden – vastgelegd stuifzand 

kan wel bestaan uit zomereiken en 

vuilbomen waar nog wel enkele van 

de vroegere pioniers overschaduwd 

en wat verdrietig tussenin staan. 

Eens is alles begroeid. Het stuifzand 

is getemd, stil. Vastgelegd stuifzand 

is mooi. Maar het is geen stuifzand 

meer. Stuifzand dat stuift is mooier, 

avontuurlijker, echter. Zoals een 

leven. Mijn leven. Het is geweest. 

Het was als stuifzand. Het was heel 

mooi, ook nog toen het niet meer 

stoof en het begroeid raakte en 

meer en meer werd vastgehouden.

Willem Iven, 
Herpen, een tijdje geleden.
(dit zijn fragmenten uit de uitgebrei-

der tekst ‘Als stuifzand’)


