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Ik heet Riad. In 1992 was ik veertien en had ik betere tijden gekend.

We woonden nog altijd in de 
West-Franse stad Rennes, mijn 
moeder, mijn broer Yahya en ik.

Mijn jongste broer, Fadi, 
was op een vrijdag in  
mei door mijn vader 
ontvoerd.

Mijn grootouders 
waren overgekomen uit 
Kaap Fréhel om mijn 
moeder te steunen.

We waren meteen naar 
de politie gegaan, maar 
ze konden niets voor ons 
doen omdat mijn ouders 
niet gescheiden waren.

Zondag had mijn vader 
mijn moeder gebeld om te 
zeggen dat hij Fadi met 
zich mee naar Syrië had 
genomen en dat ze hem 
nooit meer zou terugzien.

En maandag moest ik 
weer naar school.

Plymouth
Southampton

Het K
anaa

l

Brest Rennes

Parijs

Nantes

Bordeaux

Atlantische

Oceaan

Hij draait
wel bij!

Ze ko-
men terug!

Ze was in het bed
van mijn broertje
gaan slapen

Durft mensen niet recht
in de ogen te kijken

Ruikt naar zweet

vermengd met slechte
deodorant

Denkt nog altijd dat  

hij de blits maakt en  

beseft niet dat hij een  

randfiguur is

Asymmetrisch  

kapsel om eivormige

schedel te maskeren

Kromme rug

want schrikachtig

Te korte broek
zonder dat hij

het zelf doorheeft,
want dat zie je
van bovenaf niet
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Sorry, ek wist niet wat  
        ek deed.

Hier is-ie 
weer!

   We zijn alleen een 
Game Boy gaan kopen,  
 zoals ek zei, gewoon  
   voor de grap, of  
  dacht je soms dat  
 we echt naar Syrië   
      waren?!

Ik beeldde me ook andere 
dingen in...

  Wil je niet 
lekker rennen  
  en als een  
  vogel over  
 de klifrand  
 springen?

Ik stond op om te 
gaan plassen.

In slaap komen
lukte niet

Verbaasd dat
trieste gevoelens

 uitbleven

Mama!

Kijk, 
mama!

Tetris!

Ooeh!

ER ZOMAAR MET
DE KLEiNE VAN-

DOOR GAAN: BEN
JE HELEMAAL
GESTOORD ?! Mooi hoor,

schat!

O ja,
papa!

 Het was maar
 ’n grapjeee,
  waar is je
gevoel voor
  humoer?
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Het appartement was het hele 
weekend niet gelucht en rook 
naar gehakt.

De kleren van Fadi hingen 
nog aan het droogrek.

Her en der slingerde 
speelgoed van hem.

PLiK
  PLOKPS SS SS

 Riad ! Een zoon kiest altijd
partij voor zijn vader !

      Niet voor zijn
         moeder, bij

         God!

   Hij heeft gelijk! Vaders  
       hebben altijd

          gelijk! 
    ALTiJD!

   Ik hoorde

  mijn moeder  

  ademen

Ik hoorde
de stem
van mijn
neef

uit Ter

Maaleh
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Eh, zet je me zo een 
stukje voor school af?

Tuurlijk! Stel je  
voor dat ze ons  

samen zouden zien!

  Mooie dag! Het  
komt allemaal goed!

Hij komt 
terug!

Ha ha!

De lucht rook naar pas gevallen regen 
en uitlaatgassen.

Niemand leek mijn komst op  
te merken.

Hij zit wel lekker, mijn bodywarmer, 
alleen heb ik nu door het basket-

ballen zulke brede schouders dat ik 
de mouwen eraf heb moeten halen...

   Ik ben die Game  
   Boy zat!
  Waar is
   mama?
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Midden op het  
schoolplein stond een 
reusachtige sequoia.

  Hoi, heb je  
  de diskette  
met Speedball     
   2 bij je?

Nee, vergeten!  
Sorry, ik was heel druk 

dit weekend.

 Shit... Denk je er  
 morgen aan?... Ik  
 wilde dat spel van- 
  daag spelen...

Joh, eh, 
morgen heb 
je ’m weer...

Ik was dan wel bevriend met 
Grégory, maar ik durfde hem 
niet te vertellen wat mijn vader 
dat weekend had gedaan.

Opeens kwam er een 
grote wolk aan.

* ‘Sa touffe’: haar kutje (vert.)

Goulech?
  Ja

 Taillut?
Ja

Sattouf
Eh ja

Ha, ‘haar-
touffe’ *

 Daar leunde ik in

de pauze tegenaan

Tsss, geef-

hem-mee-dan-

kopieer-ik-hem-

      meteen

Echt!

Geschrokken
van een
wolk
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Neem nu deze  
bosgebieden...

Ik kon me slecht  
concentreren.

Wat als ze voorgoed 
naar Ter Maaleh 
waren vertrokken?

Wat als Fadi daar alleen 
zou opgroeien, zonder ons?

Uiteindelijk zou hij 
ons vergeten...

Of we zouden hem over  
30 jaar terugzien, met 
vrouw en kinderen.

Hoe ging mijn moeder het 
redden zonder hem?

Ze waren nooit langer  
dan een paar minuten van 
elkaar gescheiden geweest.

Ze zou vast sterven 
van verdriet.

SNNNF

  Smak
Smak

Tot van-
avoend!

Oeh, wat een   
   dotje!
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Mijn opa en oma waren 
te oud om voor ons te 
kunnen zorgen.

Dan zouden we in een pleeg-
gezin belanden.

Ik had op tv een docu-
mentaire gezien over 
broers en zussen die 
van elkaar gescheiden 
werden.

Wat als ik wegliep bij mijn  
pleeggezin en als zwerver op 
straat belandde?

Dan neem je  
de volgende 

keer je kussen  
maar mee!

Waar had ik ’t 
zojuist over?

JUVERT: 
ZiTTEN JiJ !

Het is hier  
geen theater!

Gh
hh

Hé mietje, ik zal
jou eens ’n

 lesje 
leren!

HÉÉ!

SATTOUF.
Zitten we
te slapen?

Eh geen  

idee

           Geen ideeee
       meneeeer ik kon

      helaaaas niet luisteren
      ik droomde lekker van

        blooote keeerels

 Yahy
a ging  

  erg
ens

ande
rs he

en

Ik zou

hem nooi
t

meer 
zien
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Ik ging naar de kantine,  
zoals elke dag.

Ik schoof aan bij Nicolas 
en Sébastien. Die waren al 
begonnen met eten.

Sébastien kon heel 
goed leren en las 
veel.

Wat is dat, 
‘De roep van 

Cthulhu’?

  Dat is een verhalenbundel van  
    de Amerikaanse schrijver  
  Howard Phillips Lovecraft, een  
 cultauteur van begin deze eeuw.  
   Een gestoorde en paranoïde  
  figuur die op zijn 46e stierf,  
  als maagd en straatarm... Hij 
schrijft over een supergriezelige 
wereld vol vergeten goden en on- 
 voorstelbare kwellingen...

In zijn werk komt het 
Necronomicon voor, 

een vervloekt boek dat 
in Damascus werd ge-
schreven door Abdoel 
Alhazred, een krank-

zinnige Arabier...

‘Riad Sattouf’, 
is dat Syrisch ?!! 

TJONGE, BOF JiJ   
 EVEN !

Ben je  
weleens 
in Syrië 
geweest?

iK BEN
SYRiSCH !

iN SYRiË?

‘De roep van Cthulhu’:
dat is de beste.

DAMASCUS?

Te gek, wat  
mysterieus!
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Ik heb er gewoond!    Het schijnt heel  
   mooi te zijn, een  
  oom van mij is er  
    op vakantie  
      geweest!

Tjonge... Dan ben jij  
 een Arabier, net als  
  Abdoel Alhazred,  
  die krankzinnige  
 Arabier... Misschien 
schrijf jij ooit ook 
wel zo’n vervloekt  
  boek

Opeens keken ze anders 
tegen me aan. Je mag mijn  

Lovecrafts lenen, die 
MOET je lezen.

Hoi, Sébastien!  
Is ’t goed als bij  
jullie kom zitten?

  Eén grote woes-
    tijn toch?

Niet waar
ik woonde.

Wat bof
jij toch!

Echt?

Erg Arabisch zie
je er niet uit, wel

grappig dat je dan

een Arabier bent!
Ik was mysterieus geworden

    Dat komt doordat  
      ik half Bretons  

         ben

Bretons- 
Syrisch dus!

Of Syrisch-
Bretons!

     Anaïck!
    Ja, kom
     erbij!

Binnenwerk Sattouf Deel 5 JUNI 21 NEW.indd   15 23-08-21   13:18



16

Ken je Riad? Hij is familie van Abdoel 
Alhazred, de krankzinnige Arabier die 
het Necronomicon heeft geschreven 
  ...

Ben jij de Riad uit de  
 tweede die zo goed  
 kan tekenen? Ik heb over  

je gehoord, je  
schijnt echt ’n 
kanjer te zijn!

We kennen elkaar al van de basis- 
 school en we hebben samen celloles  
 op de muziekschool! Die meid is  
     echt GESTOORD

Niet te geloven! Ik maar 
denken dat Nicolas en 
Sébastien buitenbeentjes 
waren, en nu bleken ze 
bevriend met dit MEiSJE !

Ze leek me duizend keer 
grappiger, slimmer en 
levendiger dan alle andere 
meisjes die ik ooit had 
gekend.

Dit was de vrouw van 
mijn leven.

MiJN VADER iS ’N STRiPFANAAT,
  EN iK OOK, ECHT TE GEK!

   JAAAA COMPLEET GE- 
   STOOOORD!

    HAHA TOF ZEG ! iK
 GEK OP LOVECRAFT!

iK BEN GEK OP TEKENiNGEN !
Vooral strips! Teken je  

ook strips? Ken je  
Moebius? Bilal? Druillet?
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