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OP EEN VAN DE FLARDEN IN MIJN HOOFD hoor ik geraas van
auto’s en vrachtwagens, ruik ik diesel, benzine en urine, tabak en
frituurvet en rottend raststättevuil, zie ik de snelweg, de slapende, rokende, sjokkende vrachtwagenchauffeurs, onze auto en de aanhangwagen. Ik bijt in een klef broodje en slurp uit een pakje sap, ik geef
m’n broertje een trap, hij mij. Mama zegt dat we rustig moeten doen,
ik zeg dat ik de gameboy weer wil, m’n broertje twijfelt, papa komt
terug van de wc, hij fluit; de zon schijnt fel. Papa gaat in de deuropening zitten, op de achterbank met zijn benen naar buiten. Hij pakt
een broodje; mama bekijkt de kaart en m’n broertje en ik drentelen
en dribbelen en dreinen wat rond, verveeld en benieuwd en moe
en baldadig. Doorheen het logge gebrom van zoevende vrachtwagens en auto’s, de zoete, lage, aardse walm van raststättes klinkt de
muziek uit onze auto. Het is onderdeel van de mythe, deze muziek.

IK HOOR KNOPFLER ZINGEN OVER Charles Mason en Jeremiah Dixon. Deze twee Britten werden ver in de achttiende eeuw
belast met een overzeese klus; ze moesten een geschil bepalen
tussen twee families, een conflict over een gebiedsgrens, de families Penn en Calvert. Aangekomen in Amerika begonnen Mason en
Dixon met het bepalen van de grens tussen de twee landgoederen,
het landmeten. Ze bepaalden het begin van de grens en plaatsten een
steen en plaatsten net zo’n steen om de zoveel kilometer. Ongeveer
vier jaar en honderden kilometers later hadden zij een kaarsrechte
grens bepaald: de Mason-Dixon lijn. Inmiddels is deze grens onderdeel van de grenzen tussen onder andere Pennsylvania, Maryland en
Delaware en was het d¬¬e indicatie van de algehele grens tussen het
noorden en het zuiden van Amerika tijdens die burgeroorlog.

"We are sailing to Philadelphia
A world away from the coaly Tyne
Sailing to Philadelphia
To draw the line
A Mason-Dixon Line"

IEDERE ZOMER OPNIEUW: dezelfde muziek, dezelfde cd’s, dezelfde stemmen, dezelfde volgorde, dezelfde tonen, dezelfde ritmes,
dezelfde momenten. De mythische muziek die klinkt is van Mark
Knopfler: Sailing to Philadelphia. Ik ken de tekst al sinds ik tien jaar
oud was en nu ik ouder word ook met de juiste woorden en al ben
ik in geen jaren op een raststätte geweest, ik ruik de geur weer. Het
is prairiemuziek. Alleen bereed ik geen prairie, zeilde ik niet naar de
andere kant van de oceaan, maar raasde ik over de autobahn naar het
zuiden, naar het veilige niets van de zomer.
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HET INTERESSANTE VAN DE MASON-DIXON LIJN, besef ik nu
jaren later, is dat het een, zoals zoveel grenzen, nagenoeg onzichtbare grens is, en maar af en toe duidelijk opduikt. Wanneer je vanaf de
eerste steen zou gaan lopen zou je zonder apparatuur onvermijdelijk
afwijken, het zou onmogelijk blijken de grens zo kaarsrecht te lopen
als die twee Britten haar bepaalden. Je zal merken aan de veranderende omgeving dat je ver bent afgeweken, je bent kilometers afgeweken; het is hachelijke reis geworden en je zal aan mensen moeten
vragen waar je heen moet en ze zullen lachen en je met wilde armgeVakbond voor Transgressie – ANTITHESE 1
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baren terugsturen. Daar ga je, terug naar de grens. Bij toeval kom je
bij een volgende grenssteen, of was het dezelfde als tijden eerder? Je
bent blij dat je de grens hebt gevonden en probeert de lijn weer aan
te houden. Het lukt je enkele honderden meters. Dan wijk je weer af.

DE GRENS IS VAAK EEN AANDUIDING van een gebiedsovergang en vaak worden de betrokken gebieden gezien als een oppositie: het eigene en het andere, het bekende en het vreemde, het ontwikkelde en het barbaarse. Grenzen worden gebruikt om te bepalen
wat bij elkaar hoort. Grenzen worden gebruikt om te controleren wie
het omheinde gebied binnentrekt en wie het verlaat. Grenzen worden gebruikt om te polariseren: de melaatse man met zijn rug tegen
de muur naast de stadspoort, de vluchteling of gelukszoeker voor
het stalen hek met prikkeldraad, de barbaren klauterend en schreeuwend op een inventieve ladder, besmeurd met kokendhete olie. Vaak
duiden grenzen dus op gedachte binaire opposities. Zo kennen we
er nog veel meer: jeugd en ouderdom, ethiek en esthetiek, praten
en luisteren, dictatuur en anarchie, ruimte en beperking, streven en
ironie, vrijheid en veiligheid. Hoe heetten die grenzen daartussen?
Volwassenheid, converseren, democratie; maar die anderen? Lang
niet iedere grens tussen binaire opposities heeft een naam. Wellicht valt (goddeloze) religie tussen ethiek en esthetiek te plaatsen?
Totaliteit tussen het eigene en het andere? Wat vooral opvalt is dat
geen van alle binaire opposities een goed en een kwaad kent. Nee,
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ook dictatuur kan goed zijn, denk aan de scheidsrechter binnen een
sportwedstrijd.
WANNEER WIJ BINNEN DE BEPERKTE TIJD die ons is gegeven
de landgoederen van de beide families goed willen bekijken, willen ervaren, willen beleven, zullen wij er goed aan doen de MasonDixon lijn te volgen, al die honderden kilometers achter elkaar. Het
is geen probleem af te wijken van die vaak onzichtbare grens, sterker:
het is onvermijdelijk en noodzakelijk. In het begin zullen we verdwalen, afwijken, boos worden, tijden en tijden lang het landgoed van
de familie Penn verkennen. Dan zullen we eindeloos en eindeloos
diep geraken op het domein van de familie Calvert rondzwerven, enzovoort en zo voort. Maar steeds zullen we, om de balans te vinden,
terugkeren naar de grens. En op deze manier, de grens als midden
aanhoudend, als gemiddelde aanhoudend, kunnen we gebalanceerd
genieten van de schoonheid van beide landgoederen.

Transgressie is onvermijdelijk en noodzakelijk om te kunnen balanceren, te kunnen leven in het balans, op de grens. Noodzakelijk
om te weten wat de grens is, waar de grens ligt en waarom die grens
bestaat. Naarmate de tijd zal vorderen worden we beter in het volgen
van de sterren en de zon en de maan, zullen we het landschap, de
verborgen verschillen van beide landgoederen rond het grensgebied
beter herkennen. Zullen we steeds minder ver afwijken van de grens,
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of juist wel, maar dan expres en zullen we zonder moeite terugkeren
naar de grens, wanneer we dat willen. Langzaam zullen we ervaren worden in het balanceren tussen de landgoederen, tussen Penn
en Calvert, tussen jeugd en ouderdom, ethiek en esthetiek, praten
en luisteren, dictatuur en anarchie, ruimte en beperking, streven en
ironie, vrijheid en veiligheid, het eigene en het andere, bekende en
vreemde. Ooit, ooit zou je een spelletje kunnen spelen en kaarsrecht
over de grens kunnen lopen, geblinddoekt, kilometers lang.

het cultiveren van de binaire oppositie. Transgressie is het streven
naar broederlijke liefde, naar verwantschap, naar eenheid van veelheid, naar balans en vrede.
Gaat het daar niet om? Te balanceren tussen deze gebieden? Te
balanceren op de grens? Het beste van beide landgoederen mee te
pakken zonder hopeloos te verdwalen? Hebben wij de grens niet
juist nodig om niet te verdwalen? Moeten wij niet constant oversteken, transgressie plegen om niet te verdwalen, om te leren balanceren, om beter te worden, beter te worden in het herkennen van de
kaarsrechte route?
Volwassenheid, goddeloze religie, converseren, democratie, cultivering, willen en spelen, totaliteit.

SAILING TO PHILADELPHIA, zingt Knopfler: zeilen naar de
broederlijke liefde. Zeilen naar verwantschap, naar bewustzijn, om
het land te verkennen en de grens te bepalen. Met de lucht van urine,
benzine, diesel en zweet van vrachtwagenchauffeurs, frituurvet en
tabak en kleffe broodjes in de zon in de zeilen ben je op weg naar
de zomerse bestemming, de vrede, de bevredigende balans, waar je
het afgelopen jaar zult overdenken en het komende zult plannen, het
ethische; en waar je zult genieten van de zon en van elkaar en de zon
en koude drank en lange nachten met wilde haren, het esthetische.
Transgressie is leven, is zoeken, is leren, is fouten maken en initiatief
nemen, hopeloos verdwalen en de weg weer vinden. Transgressie is
het volgen van de Mason-Dixon lijn. Transgressie is het streven naar
het opheffen van de binaire oppositie; transgressie is het streven naar
het leven op de grens; transgressie is het streven naar balans; transgressie is het streven naar het verinnerlijken van de binaire oppositie,
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