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hij boy moké, een huishoudhulp
voor de blanken. “De kolonialen
hadden vier boys: eentje om te
koken, eentje voor de strijk, een-
tje voor de tuin, en dan had je
nog de zakkendrager of boy mo-
ké. Dat was ik. Als madame ging
wandelen, moest ik mee om de
zakken te dragen. Als zwarte liep
je achter de blanke, niet ernaast.
Je wachtte ook steeds buiten. Ik
heb nooit een voet gezet in het
huis van een blanke.” 

Ook goede dingen
“Als Congo anno 2018 nog

steeds een kolonie zou zijn, zou-
den de Belgen zich niet meer
kunnen permitteren wat ze toen
hebben gedaan. De blanken
speelden de baas. Voor velen wa-
ren de zwarten gewoon achter-
lijk. Maar niemand kon toen con-
troleren wat er allemaal gebeur-
de. Ondanks alles wat er is
gebeurd, bracht het kolonialis-
me Congo ook goede dingen op.
Zoals basiszorg en gratis onder-
wijs. Zonder mijn studies had
mijn leven er anders uitgezien.” 

Na een opleiding aan de be-
roepsschool begon Tamba in
1960 bij de Zeevaartschool van
de Zeemacht. “Zodoende kreeg
ik van het hele gedoe rond de
onafhankelijkheid op 30 juni
1960 weinig mee. Enkel via de
radio hoorde ik erover vertellen.
Ik heb nooit doden gezien of ho-
ren schieten. Het onafhankelijke
Congo heb ik ook nooit echt ge-
kend. In het najaar van 1960 be-
gon ik dankzij de Compagnie
Maritime Belge met de Congo-
boot Leopoldville te varen tussen
Antwerpen en de Zaïrese haven-
stad Matadi. Als ik eens terug
was, merkte ik wel dat Congo
flink was veranderd. De blanken
met wie Congolezen na 1960 in
aanraking kwamen, behandel-
den hen niet meer als voetvolk.”

Het varen met de Congoboot
duurde tot 1967. “Ik kon geen
promotie maken, want niemand
wou werken voor een zwarte als

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren
was jarenlang het grootste BV-feest van
Vlaanderen. Tot de uitreiking van de prij-
zen niet meer op televisie te zien was. Vorig
jaar was er nog een afgeslankte versie in het
Kursaal van Oostende, maar veel glamour
viel daar niet te rapen. “Maar voor dit jaar
hebben we de leden van de Academie een
hele tijd geleden al laten stemmen over de
prijzen”, zegt organisator Chris Cockmartin

(foto). “Wij kennen de winnaars dus. We
moeten ze alleen nog bekendmaken, en we
weten nog niet hoe we dat gaan doen. Des-
noods zal het gebeuren via een persbe-
richt.” Cockmartin betreurt dat de zenders
Eén, VTM en Vier niet langer warmlopen
voor de uitzending. “De VRT zendt wel de
MIA’s uit, de muziekprijzen, terwijl het dat
niet meer doet voor prijzen uit de eigen sec-
tor. Dat blijft bijzonder jammer.” (rdc)

Waar blijft dat feestje?VLAAMSE TELEVISIESTERREN
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overste. In Antwerpen belandde
ik uiteindelijk bij het toen splin-
ternieuwe General Motors. Ook
daar moest ik als vreemdeling
doorbijten.” 

Minder Congolees
Af en toe ging Tamba nog terug

naar zijn roots. “Veel is er in al
die jaren in Boma niet veran-
derd. Huizen uit de koloniale tijd
staan er nog steeds, zelfs het
huis waar ik ooit als boy werkte.
De stad is vooral breder gewor-
den, omdat men er niet in de
hoogte bouwt.” 

Tamba ziet voor zichzelf geen
plaats meer in zijn geboorteland.
“Ik begrijp de mentaliteit van de
mensen er nog, maar zij begrij-
pen mij niet meer. Voor hen ben
ik minder Congolees geworden.
Begrijpelijk, na 58 jaar afwezig-
heid. Congo is een afgesloten
hoofdstuk voor mij. Ik heb mijn
leven laten leiden door het lot,
en dat bracht me naar België. Ik
ontmoette in Antwerpen mijn la-
tere vrouw, en we hebben hier
dertig jaar een café gehad.” 

“Dat was niet altijd evident
hoor. Een zwarte man was vroe-
ger in Antwerpen een beziens-
waardigheid. Zeker als je buiten
de stadskern ging. Ik had ook
nooit strenge koude gekend. Tij-
dens mijn eerste jaren in Ant-
werpen was de winter hier alsof
ik in een diepvries stond. Op de
koudste momenten in Congo is
het nog steeds twintig graden. Ik
heb ook lang ‘de Congolese ziek-
te’ gehad, namelijk altijd te laat
komen en trager werken
(lacht).”

“Enfin, de Antwerpenaar aan-
vaardde me op de duur. Mijn be-
doeling was niet om met dat café
rijk te worden, maar ik ben er
wel onafhankelijk door gewor-
den. Dat vond ik belangrijk. Ik
kan zeggen dat ik een gelukkige
mens ben.”

i Kinderen van de Kolonie, dinsdag 
om 21.15u op Canvas

TOM VETS

Het publiek in Lanaken zat in de zaal, de
cast stond klaar in het decor, maar toch
werd er zaterdagavond niet gespeeld door
De Komedie Compagnie. Acteur Patrick On-
zia (50) werd onverwacht weggeroepen
voor de plotse bevalling van zijn echtgenote
Aagje. Terwijl de acteur zich naar zijn echt-
genote repte, stapten de andere castleden
het podium op om uit te leggen dat er niet
kon gespeeld worden. De baby was Onzia te
snel af, want flinke zoon Bas werd geboren

een kwartier voor de kersverse papa arri-
veerde. Dirk Van Vooren, Greet Rouffaer en
de andere castleden namen intussen met
het begripvolle publiek een felicitatiefilm-
pje op. Voor het publiek in Lanaken komt er
een nieuwe voorstelling van De Schaar Erin
op 2 december. En als geboortegeschenk
mogen alle aanwezigen gratis naar de Win-
terrevue, waarin Patrick Onzia ook mee-
speelt. (gvh)
i Bekijk het filmpje op www.gva.be/geboorte

Acteur snelt van het podium voor geboorte zoonONZIA
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Hier kent u Jean-Jacques Tamba misschien nog van: achter de toog van 
In De Soete Naem Jesus, en in Benidorm Bastards. FOTO WIM HENDRIX

Elf Thuis-acteurs spelen op 23 december De
Warmste Match van hun leven. Ze voetballen
in de Sportoase van Leuven tegen de Red Fla-
mes ten voordele van de ALS Liga en Plan In-
ternational België. Dat de ploeg van Thuis
voor de ALS Liga speelt, is geen verrassing.
Producer Hans Roggen: “Elke dag zien meer
dan een miljoen kijkers hoe het personage
Steven (Ben Van Ostade, red.) stap voor stap
ergere symptomen van de ziekte krijgt. Elke
eurocent helpt om de ziekte een halt toe te
roepen.” De Red Flames spelen voor Plan In-

ternational België. Vanaf 14 december kan je
bieden op de spelerstruitjes van kapiteins Ja-
nice Cayman van de Red Flames en Wim Ste-
vens van de Thuis-ploeg. De ploeg van Thuis
bestaat verder uit Michiel De Meyer, Yemi
Oduwale, Vanya Wellens, Andy Van Kerscha-
ver, Nawfel Bardad-Daidj (foto), Christophe
Haddad, Sid Van Oerle, Geert Hunaerts, Je-
roen Lenaerts en Aboubakr Bensaihi. Tickets
voor de wedstrijd kosten vijftien euro en
kunnen vanaf vandaag besteld worden. (tdl)
i Tickets via www.een.be/dewarmstematch

‘Thuis’-acteurs spelen tegen Red FlamesWARMSTE MATCH
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CANVAS
Ex-cafébaas en Benidorm Bastard Jean-Jacques Tamba (78): kind van de kolonie, maar al                58 jaar weg uit Congo

COMEDY

Jacques Vermeire zegt “schol” 
op z’n eigen première

“Hallo, ik ben Jacques Vermeire, ik doe
mee aan De Grote Ruben Van Gucht Show.
Het koude buffet is achteraan, het warme
hier vooraan.” Jacques Vermeire verwel-
komt wielrenner Oliver Naesen en zijn
vriendin Dorien op de vijfde verdieping van
zaal Capitole in Gent. De komiek staat erop
om elke bekende genodigde op de première
van zijn zaalshow persoonlijk op te wach-
ten. Samen met sportjournalist Ruben Van
Gucht (32), die in de show Van 7
tot 77 de rol van Jacques’ aange-
ver vertolkt. 

Van Gucht buigt het hoofd
voor de tomeloze energie van
grootmeester Vermeire: “Die
man blijft maar gaan. Of het nu
voor 1.750 man is in de Ca-
pitole of voor een hand-
vol mensen in het ach-
terafzaaltje van De
Trukendoos in Stase-
gem, waar het podi-
um een palet groot
is. Ik ben al van fan
hem sinds ik een
kind was. Ik heb
geen seconde
spijt van deze sa-
menwerking.”

Dat Jacques Ver-
meire er vlak voor zijn première zo
ontspannen bij stond, heeft alles te
maken met zijn karakter: “Ook voor
mij is dit een avondje uit. Op dat po-

dium kan er niks gebeuren. Bovendien is het
al de 39ste keer dat we dit doen, alle try-
outs inbegrepen. Ik sta hier gewoon in de
kleren waarin ik straks optreed. Moet ik dan
voor de show alleen in een loge gaan zitten?
Daar word je alleen maar zenuwachtig van.”

“Ik drink een trappist of twee, ik bezorg de
mensen een schone avond, ik drink nog een
trappist en we hebben iets bijver-
diend. Dit is mijn job, ter-

wijl Ruben
naast dit
nog radio
en tv moet
maken.”
(tdl)

i jacques-
vermeire.be

Vlak voor de start van je zaalshow nog een 
Gouden Carolus achterovergieten in het 
bijzijn van je gasten: daar moet je Jacques 
Vermeire voor heten. De 67-jarige komiek 
leefde zaterdagavond wel héél erg ont- 
spannen toe naar de première van            
Van 7 tot 77.

‘Van 7 tot 77’
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