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Pasja Tommy  
 
In Marti Marina aan de Turkse Westkust was hij de koning van de haven. Dat wordt 
je niet van het ene op het andere moment. Daar moet je wel je best voor doen. Een 
klein scharminkel was het. Maar wel een Cyprioot. En die van dat eiland moet je niet 
onderschatten. Hij vocht zich in een jaar of drie omhoog in de hiërarchie. En toen 
was hij de baas. Betrekkelijk ongeschonden. Geen uiterlijke kenmerken van de harde 
gevechten, hoewel het zijn gezondheid niet echt goed had gedaan. Zo bleek later.  
De anderen, die hij op zijn weg omhoog er onder had moeten krijgen, hadden minder 
geluk. Die kwamen er niet zonder kleerscheuren van af en liepen rond met 
bloemkooloren of blijvende krassen op de kop.  
 
In de zomermaanden was het betrekkelijk gemakkelijk om rust en orde te bewaren. 
Er was genoeg te eten op de haven. Hij zorgde er voor dat iedereen zijn deel kreeg, 
nadat hij het zijne had genomen. Als er niet serieus strijd moest worden gevoerd om 
de hegemonie, en af en toe was dat het geval als een onderknuppel dacht dat hij wel 
een gooi kon doen naar de kroon, kon hij het zooitje makkelijk aan. Vrouwen die te 
opdringerig werden, schopte hij gewoon in het water. Daar koelden ze wel van af. Als 
hij zin in ze had, nam ‘ie ze. Soms wel meer dan één op een avond. Maar je bent de 
Pasja of niet.  
 
In de winter was het een andere zaak. Dan moesten ze de bergen in voor voedsel. 
Linke soep was dat. Hij voerde de meute aan op de strooptochten. Dat is de taak van 
een koning. Bij de afgelegen boerderijen was meestal wel eten te vinden. Maar als je 
niet oppaste vlogen de kogels je om de oren. Jaren later ontdekten ze in zijn lijf de 
inmiddels ingekapselde hagelkorrels. Maar dat was lang nadat hij zijn Koninkrijk op 
de haven vaarwel had gezegd en met pensioen was gegaan. Hij was, moe van het 
vechten in de zomer en het stropen in de winter, op de boot gestapt. Weg van 
Turkije, hoewel hij dat laatste niet had voorzien.  
 
Maar nu was het goed. Hij lag lui en vadsig op de bank in de kajuit. De man en de 
vrouw, die hij speciaal had uitgezocht als zijn persoonlijke bedienden, hadden voor 
hem zelfs een troon gebouwd van kussens en een zacht tapijt waardoor hij ongeveer 
op gelijke hoogte aan tafel zat als zij en met zijn boerenslimme ogen de zaken in de 
gaten kon houden. Of hij rolde zich op in het met bont gevoerde hemelbed dat ze 
onder de kaartentafel hadden neergezet.  
 
“Centerparcs”, noemden ze zijn bed. Hij begreep daar niets van, hoewel hij in de ruim 
tien jaar dat hij nu bij ze was, veel van hun taal had opgepikt. De hoofdzaak was dat 
ze goed voor hem waren. Wat heet, overbezorgd. Als hij al eens iets mankeerde, een 
beetje aan de schijterij bijvoorbeeld, dan sleepten ze hem gelijk mee naar de 
geneesheren. Gewoonlijk had hij daar geen probleem mee, een welkome 
onderbreking van het toch wel saaie, luie, leven aan boord. Maar een paar keer was 
het goed uit de hand gelopen. Was hij ingespoten met de een of andere rotzooi en, 
naar het leek, pas dagen later weer wakker geworden. Met pijn in zijn pens. Maar 
dan besteedde de man, Willem heette hij, extra veel aandacht aan hem. Legde hem 
op zijn borst, waar hij met de armen om de nek van de man en zijn gezicht in diens 
baard gedrukt, voorzichtig van zijn wonden kon genezen. Dat was nog eens andere 
koek, dan onder een kale struik gekropen je kogelwonden likken.  
 



Hij begreep wel niet alles van de gesprekken die ze voerden over zijn gezondheid en 
zijn kwalen, maar wel dat ze kosten nog moeite spaarden om hem in leven te 
houden. Duizenden euro’s had het gekost, hoewel hij geen idee had hoeveel dat 
was. Maar het klonk goed. En ook dat er aan zijn gezondheid speciale bulletins 
waren gewijd op iets van wat ze de website van de geneesheer noemde. www. de 
kompaan.com. Maar voor een koning is dat natuurlijk de normaalste gang van zaken.  
 
Nee, hij had er geen spijt van dat hij indertijd aan boord was gesprongen. Willem leek 
hem direct al heel geschikt als persoonlijke oppasser. Bij hun eerste kennismaking 
op de steiger had de man uit de boot een blikje kattenvoer opgeduikeld en die aan 
hem gegeven. De volgende dag was hij het zelf gaan halen. Eerst nog tot ontzetting 
van de vrouw Alie. Die vond hem maar een smerig beest, onder de vlooien en ander 
ongedierte. Dat was natuurlijk ook wel zo, maar je kon niet én je koninkrijk op orde 
houden én goed voor de persoonlijke hygiëne zorgen. Dat was te veel van het 
goede. Maar gelukkig won de man het pleit. Naar hij later vernam had Willem gezegd 
dat hij Tommy als cadeau wilde voor zijn verjaardag op 25 november. Mensen die op 
die dag zijn geboren, hebben kennelijk een speciaal gevoel voor kwaliteit. En dus 
hadden ze hem samen meegenomen naar een Turkse dokter die alle viezigheid uit 
zijn darmen had gespoten en het ongedierte van zijn huid had gehaald. Hij kreeg nog 
wat prikken en werd gezond verklaard. Gezond genoeg om te emigreren. Mee met 
Willem en Alie op de boot. Naar Holland, waar naar verluidt de Turken het goed 
hebben. En dat bleek maar al te waar.  
 
Na tien jaar waren ze nu op de terugreis. Hij droomde nog wel eens een enkele keer 
van Marti Marina, hoewel de beelden en herinneringen uit die jaren, langzaam waren 
vervaagd. Hij vroeg zich wel af, hoe het zou zijn, straks terug in zijn oude Koninkrijk. 
Wie nu op de troon zou zitten en of ze hem met rust zouden laten. Een ding wist hij 
zeker. Niemand zou het lef moeten hebben aan boord van zijn boot te stappen. Dan 
zou hij zich doodvechten. Alie en Willem waren van hem. Van niemand anders dan 
van Pasja Tommy.  
 
Frans Vanderwilt 


