
Een oversteek in vijf delen 
Door Lucette ter Borg 
 
I. 
In dit bos regeert het schemerdonker. Elzen, eiken en kastanjebomen filteren het licht dat uit 
een strak blauwe hemel omlaag valt. Het beetje zon dat door het bladerdak heen dringt, wordt 
bij de grond opgeslokt door varens, struiken, afgebroken takken, mos en gras. Dit bos is 
woekering. Het kruipt en krioelt en kent geen einde - althans in mijn verbeelding. Het strekt 
zich uit, heuvel op, heuvel af, kilometer na kilometer. Ik verlies me in dit bos, zoals een mens 
zich midden op een oceaan kan verliezen of op de flank van een bergtop. Ik verdwijn en keer 
nooit terug.  
Sublieme grenzeloosheid – in een ander verband verwoord door de Oostenrijkse filosoof 
Ludwig Wittgenstein – bestaat alleen bij de gratie van de gedachte aan het tegenovergestelde: 
de gedachte juist aan een grens. Juist omdat de mens, zo stelt Wittgenstein, de wereld alleen 
als een ‘begrensd Geheel’ kan denken, ontstaat het idee van grenzeloosheid.  
Ook dit imaginaire, grenzeloze bos heeft een grens. De grens wordt gevormd door een smalle 
reep asfalt die van een onbekend A naar een even onbekend B slingert. De reep is een weg: ze 
doorsnijdt het bos en zegt: ‘Tot hier, en niet verder.’ De weg beperkt het bos in zijn 
tomeloosheid, ze legt het aan banden, op haar huid van asfalt ontkiemt geen zaad.  
Beeldend kunstenaar Frans van Lent (1955) koos dit bos en deze weg als decor voor de bijna 
32 minuten durende film Crossing (2009) over een auto, een kijker en een man die de smalle 
weg oversteekt.  
 
II. 
Ik zit op de achterbank van een auto. Mijn ogen zijn een camera. De auto rijdt over een 
landweggetje. Er is geen geluid te horen, behalve het gebrom van de motor. Er wordt niet 
gesproken. Een stukje profiel van de bestuurster van de auto is zichtbaar. Een pastoraal 
landschap glijdt voorbij: glooiende weilanden, groepjes bomen, goudgele koeien met hun 
koppen in het gras, een boerderij. De zon schijnt overvloedig. De bestuurster van de auto 
heeft een zonnebril nodig om te kunnen zien. De weg slingert het bos in. Duisternis valt als 
een deken over mijn ogen.  
De bestuurster remt, schakelt terug. Langzaam passen mijn ogen zich aan het schemer aan. 
Stammen van bomen glijden voorbij, varens deinen op en neer. Dan doemt links in de berm 
een gestalte op: een man staat kaarsrecht langs de kant van de weg. Zijn gezicht naar de 
overkant gericht. Het bos duwt in zijn rug. De tenen van zijn schoenen raken het asfalt.  
In de met drie Oscars bekroonde thriller Deliverance (1972) – van regisseur John Boorman – 
trekken vier stadse vrienden een weekeinde door de wildernis van Georgia. Wat begint als een 
avontuurlijk uitje, mondt uit in een huiveringwekkend kat-en-muisspel als de vier gestalkt 
worden door twee zich in het bos verschuilende hillbillies. Sinds Deliverance is het 
onmogelijk om bij een ontmoeting met een man in het bos alleen maar te denken aan een 
onschuldig babbeltje over natuurschoon of de weersverwachtingen. Integendeel: zo’n man 
benader je behoedzaam, met argwaan.  
Zo ook nu: wie is deze vreemde man in zijn jagersgroene broek en T-shirt? Waarom staat hij 
daar? Waarom staat zijn gezicht onbewogen? Waarom verraadt niets in zijn houding dat hij de 
auto ziet? Waarom staat hij roerloos? Is hij een mens, een monoliet, een zen-boeddhist, een 
bosgeest?  
 
III. 
Toen de Nederlandse, conceptuele kunstenaar Bas Jan Ader (1942) op 9 juli  1975 de haven 
van Cape Cod (Mass. V.S.) verliet voor een Trans-Atlantische reis in een piepklein zeilbootje, 



overschreed de kunstenaar meer dan één grens. Ader stak de grens over tussen land en water, 
maar ook de efemere tussen droom en daad, en de bittere tussen leven en dood. Ader 
arriveerde nooit aan de andere kant van de Oceaan. Zijn kunstproject In search of the 
miraculous – waar de overtocht deel van uitmaakte - eindigde in de golven van de Atlantische 
Oceaan. Het lichaam van Bas Jan Ader werd nooit gevonden. Wél vonden Spaanse vissers 
Aders gehavende zeilbootje negen maanden na uitvaart voor de kust van Ierland. 
Oversteken is een gevaarlijke bezigheid, leerde ik als kind. Ik stampte met de hele klas op de 
lagere school: kijk links, dan rechts, en dan nog een keer naar links voordat je de eerste stap 
op straat zet. Maar het gevaar van oversteken schuilt niet alleen in het risico van een ongeluk. 
Toen ik ouder werd, ondervond ik dat oversteken meer betekenissen heeft, allemaal omgeven 
door ambivalentie, door de suggestie van dreiging en angst.  
Oversteken doet een politicus die van de ene partij naar de andere overstapt (en zo iemand 
noemen we een dissident, iemand die letterlijk naast de stoel gaat zitten waarop hij zat). 
Oversteken is als iemand buiten zijn boekje treedt - en daarmee bedoelen we niets positiefs. 
Oversteken is als een man zich laat ombouwen tot vrouw of omgekeerd – en daardoor een 
ambigue, voor buitenstaanders schimmige identiteit krijgt. Oversteken is mengen: twee 
plantensoorten, twee rassen, twee religies (waar de duivel tussen slaapt). Oversteken is van de 
ene in de andere wereld stappen, zoals de springlevende Orpheus deed toen hij in het 
Dodenrijk op zoek ging naar zijn geliefde Euridice. Zelden, zo leert de Orpheus-mythe, leidt 
die oversteek tot een goed einde.  
 
IV. 
De bestuurster van de auto geeft gas en trekt op. De camera laat de stokstijve man aan de kant 
van de weg voor wat hij is. De auto slaat af, een onverharde weg op. Een fietser houdt halt 
langs de kant van de weg, een vrouw wandelt me met een kinderwagen tegemoet.  De auto 
slaat nog twee keer af naar rechts en dan herken ik het landschap weer: ik bevind me op 
dezelfde weg als in het begin van de film. Een paar flauwe bochten, de koeien in de wei – ik 
ga ze herkennen –, de duisternis van het bos.  
Opnieuw de man – stokstijf, dezelfde houding. Maar hij is van plaats veranderd en staat 
precies op de rand van de weg. Het bos drukt niet meer in zijn rug.  
Vijf keer rijdt de auto zijn rondje. Vijf keer passeert de auto de man en steeds is deze een 
stukje verder de weg opgeschuifeld. Hij staat links van het midden, precies in het midden, 
rechts van het midden, en dan tijdens het laatste rondje aan de rechterkant van de weg, met 
zijn hakken tegen het asfalt. Ik zie zijn rug, de achterkant van zijn hoofd en zijn benen.  
Niets in zijn houding is veranderd. Wat wel is veranderd, is de tijd – want er zijn nu bijna 32 
minuten verstreken -, de draai die de camera maakt om de man te observeren, en de positie 
waar de man zich bevindt. Verder is de plaats identiek en de houding van de man 
onveranderd. Vanaf de achterbank van de auto lijkt het alsof hij als een schaakstuk over de 
weg is geschoven.  
 
V. 
Waarom steekt een mens over?  
Een prozaïsche verklaring is de bakker aan de overkant van de straat. Wie vers brood wil 
kopen, steekt zo snel en efficiënt mogelijk over en doet zijn bestelling.  
Voor de Griekse filosoof Plato zou deze verklaring te simpel zijn. Plato zou zeggen: de mens 
steekt over om een hoger doel te bereiken. Precies zoals Bas Jan Ader deed toen hij bij Cape 
Cod de Atlantische Oceaan opvaarde. Aders doel lag niet in de fysieke uitputtingstocht die hij 
wilde ondernemen, maar in een zoektocht naar het miraculeuze zelf.  
Voor Crossing geldt dat hogere doel niet – en dat maakt de kijker onrustig en ongemakkelijk. 
Vijf episodes, vijf rondritten later is nog steeds onduidelijk wat de man in het bos doet en met 



welk doel hij met zulke subtiele bewegingen over de weg manoeuvreert. Er zijn suggesties – 
het romantische bos, de overdrachtelijke bedoeling van de oversteek, de bedreigende man in 
the woods als tegenhanger voor de geciviliseerde mens – maar die worden alleen aangestipt.  
Aristoteles, Plato’s grote tegenspeler in het filosofische spectrum, zou zulke hogere noties 
verwerpen. Aristoteles zou zeggen: deze man steekt over omdat het in zijn aard ligt; hij kan 
niet anders. Net als een mot geneigd is om in het licht van een kaars te vliegen of het 
mannelijke ernaar streeft zich met het vrouwelijke te verenigen, zo moet deze man 
oversteken. Willoos haast. 
Dat laatste geldt zeker voor Crossing. De manier waarop de man beweegt lijkt ingegeven door 
een innerlijke noodzaak, door een drift die misschien wel even raadselachtig is voor de man 
zelf als voor de toeschouwer in de auto.  
Wat is die innerlijke noodzaak. Waaruit bestaat die drift?  
Geen filosoof is zo belangrijk geweest voor de twintigste-eeuwse conceptuele kunst en de 
gedachtevorming daarover als Albert Einstein. Van Marcel Duchamp tot Jan Dibbets, van 
Stanley Brouwn tot Frans van Lent – allemaal zijn ze bewust en onbewust beïnvloed door 
Einsteins relativiteitstheorie. In die theorie legt Einstein uit dat elke betekenis die wij aan een 
voorwerp, een situatie of een medemens geven, afhankelijk is van de positie die we zelf 
innemen. Alles wordt daarmee relatief, maar zeker niet redeloos.  
Ook in Crossing gaat het om betrekkelijkheid: die van de positie van de man op de weg, de 
wijze waarop de camera die positie in beeld brengt en de zwenking die de auto maakt om de 
man te passeren. Dat zijn de drie hoofdrolspelers in Crossing, drie posities. Om die posities 
heen beweegt de wereld onveranderlijk: het bos, de koeien, de nagenoeg lege weg, de 
boerderijen, de blauwe hemel. De tijd verstrijkt, de positie van de man verandert, en daarmee 
zijn plek in de wereld en mijn manier van beschouwing.   
 
Lucette Ter Borg 
 
 
De film Crossing is te zien op de www.fransvanlent.nl. 
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