
	  

	  
102 Brigadier Sabari 
 
(t&m:	  Alpha	  Blondy)	  
Alpha	  Blondy	  (geboren	  1	  januari	  1953)	  als	  Seydoe	  Koné	  in	  Dimbokro	  in	  Ivoorkust	  (West-‐Afrika).	  
Hij	  zingt	  vooral	  in	  zijn	  moedertaal	  het	  Dioula,	  in	  het	  Frans	  en	  het	  Egels	  en	  soms	  in	  het	  Arabisch	  en	  
hebreeuws.	  Zijn	  liedjes	  worden	  gekenmerkt	  door	  een	  ernstige	  politieke	  boodschap	  gecombineerd	  
met	  humor.	  In	  1982	  nam	  hij	  zijn	  eerste	  LP	  op	  ‘Jah	  Glory’	  en	  werd	  een	  symbool	  van	  verzet	  door	  het	  
lied	  Brigadier	  Sabari	  waarmee	  hij	  het	  politiegeweld	  aanklaagde.	  Geweld	  waar	  hij	  ook	  zelf	  slachtoffer	  
van	  werd,	  toen	  hij	  op	  een	  avond	  zonder	  identiteitskaart	  op	  pad	  was,	  tegengehouden	  werd	  voor	  een	  
pascontrole	  en	  gemolesteerd	  werd.	  De	  naam	  van	  de	  brigadier	  waarvan	  sprake	  -‐	  ‘Sabari’	  -‐	  ,	  	  is	  geen	  
echte	  naam,	  maar	  betekent	  ‘genade’.	  
Hij	  werd	  een	  ster	  in	  Abidjan	  met	  zijn	  eigen	  Afrikaanse	  aanpak	  van	  reggaemuziek.	  Zijn	  fans	  noemen	  
hem	  de	  Afrikaanse	  Bob	  Marley	  met	  wie	  hij	  niet	  alleen	  zijn	  muziek,	  maar	  ook	  zijn	  politiek	  engagement	  
deelt.	  
In	  2005	  werd	  hij	  door	  de	  Verenigde	  Naties	  benoemd	  tot	  ‘Ambassadeur	  voor	  de	  vrede	  van	  Ivoorkust’.	  
(Frappant	  is	  dus	  in	  goed	  gezelschap)	  Hij	  deed	  grote	  inspanningen	  om	  een	  vredevolle	  oplossing	  te	  
vinden	  voor	  de	  verdeeldheid	  in	  zijn	  land	  na	  de	  coup	  van	  2001.	  Later	  richt	  hij	  de	  ‘Alpha	  Blondy	  Jah	  
Glory	  Foundation’	  op	  die	  zich	  richt	  op	  het	  bestrijden	  van	  sociaal	  onrecht	  en	  generatiearmoede	  door	  
mensen	  de	  mogelijkheden	  te	  geven	  om	  zichzelf	  te	  helpen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  programma’s	  voor	  
micro-‐leningen	  aan	  boerenvrouwen.	  
 
’t Is geen goed idee om ’s nachts rond te lopen zonder identiteitskaart, 
Zeker niet als ze je bekijken als een ‘lastige jongen’. 
Niets is beter dan eerlijkheid. 
 
Operatie ‘slaag krijgen’, 
Ik zei, ik riep  woho, woyoyoi, brigadier ‘Genade’ 
Ik zei ‘o mijn God aiaiai brigadier ‘Genade’ 
 
Ik zei oh, neen, dat zal me nooit meer gebeuren. 
‘Lastige jongen zijn’ is geen goed idee 
’t is niet goed om moeilijk te doen. 


