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Sneu karma - zo luidt de titel van de onlangs verschenen verhalenbundel van 

Joost Pollmann. Met als ondertitel: 'Regenachtige reisverhalen'. De bundel is 

inderdaad een serie buitengewoon onderhoudende reisverhalen maar méér 

dan dat: ze vormen kronieken, literaire reportages, herinneringen, en vooral: 

een prachtig tijdsbeeld en een schets van land en streek.  

 

De lezer reist onder andere mee naar Zaragoza, Granada en Málaga in Spanje, 

naar Lagos in Nigeria, waar de bankbiljetten naar benzine ruiken, naar Sint-

Petersburg, Beiroet in Libanon, Brazilië, naar de Ierse westkust, naar het oosten 

van de Verenigde Staten. De ik, de verteller die grote gelijkenis vertoont met de 

auteur, is onze gids, chroniqueur, plaatselijke verslaggever, getuige. Hij 

beweegt zich door allerlei stedelijke landschappen, en beweegt zich op tal van 

wijzen en in en op tal van transportmiddelen van land naar land, en van streek 

naar streek: in een donkergroene Triumph Herald Convertible van vriend Ron, 

voor een kampeervakantie in Zwitserland; naar Parijs met de trein, en verder te 

fiets, op een Giant, eerst naar de Dordogne, dan over de Pyreneeën zuidwaarts, 

Spanje doorkruisend; te voet door Manhattan, zéér ongebruikelijk in deze 

contreien (alleen Nederlanders kunnen op dat idee komen), maar ook met een 

Greyhound, de karakteristieke langeafstandsbus in de States; en natuurlijk met 

het vliegtuig. 

 

De ik moet regelmatig afzien, of zich behelpen, hij komt van de regen in de 

drup in een hoosbui, er vinden kleine en grote incidenten plaats, pech, 

ongelukjes, toestanden. Een veelbetekenende, treffende zin is te vinden in 

verhaal 2, 'Concert voor een natte mei', helemaal bovenaan p.15: 'Het bleek 

een slecht plan.' De verwachte, of in ieder geval gehoopte of beoogde, 

romantiek wordt meestal doorkruist door een wat grauwere, grimmiger én 

rauwere realiteit, dwarser en tegendraadser; in droom en idylle der reislyriek 

vinden interferentie en infiltratie plaats van het prozaïsche.  

 



Maar en passant, of juist daaróm, ontmoet de ik tal van markante, memorabele 

en kleurrijke figuren. Zoals de tekenares Peti Buchel, die in een desolaat, 

onherbergzaam oord aan de Ierse westkust woont, een straffe vrouw die past 

in dat ruige, verweerde landschap, en de aanvankelijk zwijgzame Dan 

McDonald, een Noord-Ier met een muts van zwarte wol, die tijdens een lange 

autorit opbiecht dat hij lid was van de IRA en ooit heeft deelgenomen aan een 

mislukte bankoverval, en nu leeft als een balling, aan de rand van zijn land. 

Waarom de stug lijkende Ier plots zo openhartig is? Waarschijnlijk had Peti hem 

verteld dat de bezoeker zojuist in Nederland zijn broer, Peter Pontiac, had 

begraven, en blies dat het gloeiend kooltje aan van solidariteit en 

broederschap. Brak dat het ijs. Hoe dit ook zij, de Ier had dit verhaal nooit 

eerder aan iemand verteld, zo vertrouwde Peti later aan de ik toe. De rouwer 

en de outcast - ergens schept het kennelijk een band. De één zonder broer, de 

ander solitair levend in een leeg en woest landschap, als een vluchteling, ver 

van zijn gemeenschap.  

 

Iemand anders die de verteller op zijn reizen treft, is Zeina Bassil, de Libanese 

striptekenaar en uitgeefster van het satirische blad La Furie des Glandeurs: 'de 

Razernij der Nietsnutten'. Zij rijdt hem rond door de stad in haar grijze Toyota. 

Op de vraag waarom er in Libanon zo veel vrouwelijke tekenaars zijn, 

antwoordt zij dat er door de burgeroorlog en arbeidsmigratie simpelweg meer 

vrouwen zijn in Libanon. Plus: mannen kiezen eerder voor een échte carrière. 

Van striptekenen kun je niet leven. Maar dan voegt ze er iets aan toe. En dát 

vind ik niet alleen veelbetekenend, maar prachtig en fundamenteel. Libanon is 

ook een land dat haar frustreert: van extreme economische ongelijkheid, van 

dubieuze praktijken, projectontwikkelaars, corruptie, geweld. Hemeltergend. 

Als tekenaar en verteller heb je zélf weer zeggenschap, macht, autonomie. In 

haar woorden: 'Strips geven me houvast. Als je een strip maakt, bepaal je zelf 

het verhaal.'  

 

Joost Pollmann is de verteller (of beter: auteur) van deze verhalen. Maar het is 

niet alleen zíjn verhaal; in deze verhalen geeft hij ook de autonoom denkende 

en handelende mensen een stem; de kritische en eigenzinnige kunstenaars; de 

marginalen en subversieven; de solitairen en solidairen; degenen die tot de 

'underground' of 'counterculture' behoren én degenen die zich hebben 



teruggetrokken op de ruige rand van hun land. En daarmee is Sneu 

karma uiteindelijk óók een bont decor en een veelstemmig koor, een on the 

road trip door tal van landen en decennia heen.  

 


