
Sotigui 

Toen het meisje lange tijd erg verdrietig was, volgde zij een Masterclass 'Vertellen' bij een 
wonderbaarlijke man: Sotigui Kouyaté. Een rijzige, donkere man, afkomstig uit Mali, bijna 70 jaar. In 
de binnenzak van zijn jasje iedere dag een versgeplukt bloempje, als kleine ode aan het leven. 
Langzaam sprekend in het Frans vertelde hij over Afrika, over zijn leven, over theater. De deelnemers 
zaten in een kring op de grond en luisterden. Niet iedereen had door dat de workshop al begonnen 
was. Sotigui was een Griot: raadgever, muzikant en mondelinge overleveraar van meer dan 1000 jaar 
geschiedenis van zijn volk. Hij leidde een wonderlijk bestaan. In zijn jonge jaren was hij voetballer in 
het Nationaal Elftal en topwielrenner in Burkina Faso. Daarna richtte hij een theater en een 
dansgezelschap op en werd acteur, danser, schrijver en regisseur. Op zijn 50e haalde regisseur Peter 
Brook hem naar Parijs en werd hij wereldberoemd door de legendarische film 'de Mahabharata'. Vele 
films, toneelstukken en prijzen volgden en met zijn muziektheatergroep 'La Voix du Griot' tourde hij 
over de hele wereld. Hij was Afrika's beroemdste acteur.  

Iedere ochtend vroeg Sotigui de groep: “Hebben jullie goed geslapen?” “Ja!”. Die ochtend zei het 
verdrietige meisje: “Nee!”, want ze had gedroomd over afdalen in de onderwereld om haar geliefde 
terug te halen. Ze mocht niet omkijken maar deed dat toch en zo raakte ze hem voor altijd kwijt. “Een 
groep is als twee handen die elkaar wrijven”, sprak de Griot, “Als er iets mis is met een van de tien 
vingers, raakt ze dat allemaal. Ga in het midden zitten en vertel ons waarom je bedroefd bent.” Dat 
deed het verdrietige meisje en iedereen luisterde naar haar verhaal. Daarna vertelde de wijze man en 
hij nam alle tijd. Hij vertelde verhalen over eerlijkheid en dapperheid, over pijn en verdergaan, over 
mannen en vrouwen, kinderen en ouders. Na zijn laatste zin boog hij tot op de grond voor het meisje, 
namens alle mannen die ooit een vrouw pijn hadden gedaan. Het meisje zag het door haar tranen 
niet, maar vond de weg terug omhoog. 

Jaren later stond zijn vriendelijke stem op haar antwoordapparaat, Sotigui speelde op het Holland 
Festival en nodigde haar uit. Na afloop, in zijn hotelkamer, voorzichtig sprekend vanwege zijn broze 
gezondheid, vertelde hij lang, en gaf haar verhalen voor de rest van haar leven, zijn hand om de hare. 
Acteurs die aanklopten stuurde hij weg: “Ik heb bezoek van iemand die haar kinderen heeft 
ondergebracht om hier te kunnen zijn.” 

Hij overleed twee jaar geleden. Ik zal hem niet meer ontmoeten. Op Youtube vind ik een filmpje van 
TV5Monde, waarin hij op het filmfestival van Cannes geïnterviewd wordt vanwege de Zilveren Beer, 
die hij in 2009 won als beste acteur in de film 'Londen River'. Je ziet hoe de behaagzieke interviewer 
ontregeld raakt door die man uit een andere dimensie, die woorden van wijsheid spreekt in al zijn 
eenvoud.  

“The day you no longer know where you’re going, just remember where you came from.”  


