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COLOFON

De  eerste druk van het verslag "Een geheel verzorgde reis"  verscheen  begin  1984.

De uitgever was  Dimlicht Associaties,  Amsterdam.

Dit is de tweede druk, in 2005 uitgegeven door het Empty Bottle News Agency te

Amsterdam.

COPYRIGHTS

Copyright 1983, 2005 © P.J. Roos

Copyright 1983, 2005 © J.E. Roos “Strikt vertrouwelijk” en “Als we het water met

40.000 km/sec wegschieten”

Alle rechten voorbehouden.

Bij het samenstellen van dit verslag werd gebruik gemaakt van het EBNA-Archief.

VERANTWOORDING

De tweede druk van “Een geheel verzorgde reis” is gebaseerd op de eerste druk. Bij

het digitaliseren is deels gebruik gemaakt van oorspronkelijke documenten uit het

EBNA-Archief. Doordat gebruik is gemaakt van scannen en tekstherkenning is de

oorspronkelijke layout niet volledig gereproduceerd.



Blz. 3

Een  verrassend  nieuwtje,   afkomstig  van  het altijd   verrassende  Universeel  Verzendhuis  GLOBUS:

behalve de van oudsher bekende kwaliteitsartikelen biedt het jubilerende Universeel Verzendhuis

G L O B U S

 de verwende snobs op reisgebied

Aan  deze  "reis  naar het  einde  van  de  nacht"  wordt meegewerkt  door  een  keur  van

k l e u r r i j k e       f i g u r e n ,

 daarnaast staat onze ervaren  en bekwame staf garant voor verrassingen en      o n g e m a k !

Zodat  u  voor  een  minimumprijs  minstens

D E R T I G        K I L O M E T E R        W A N D E L E N

 ter  beschikking  krijgt.   Grijp  deze  eenmalige  kans nu het kan.  Zelfs de maanstand werkt mee,   straks op

12  en   13  februari...

MAAR  dit  is   niet alles!   U   dient  daarnaast vóór   15 januari uw reis   bij GLOBUS   te reserveren, liefst met

onderstaande  bon.   En,  zo is onze ervaring, deze     ONVERGETELIJKE     tocht  wordt  zo mogelijk nog

memorabeler wanneer u ons bericht over de reisgenoot  (m/v)  van uw keuze!

Weer zo'n verrassing van GLOBUS!   Daar doe ik graag aan  mee!
U zoekt maar uit hoeveel het

kost,   dan  betaal  ik wel! Ik

kom op 12 en  13 februari? Ik

stuur deze bon per kerende post

naar  Universeel  Verzend-

NAAM

ADRES

WOONPLAATS

huis  GLOBUS     Surinameplein  90-II   1058 GV Amsterdam

Afd. Wereldreizen  t.a.v.   de hr.   Roos.  Vragen? 015-xxxxx,hr Roos!
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Eindelijk!

Universeel  Verzendhuis  G  L O  B U  5  laat weer iets  van zich  horen.   En  zo is het,

reisvriend.   Die wereldreis kan  niet snel  genoeg  komen.   Uit  alle streken   en  steden

stuurde u  ons  uw  enthousiaste aanmeldingen,   "Ik doe mee.   Zo  wil  ik  elke dag wel  een

wereldreis!"  schreef een reislustige globetrotter  ons.   En  wat  dacht  u van  de uitspraak  "ik

wist  niet  dat zoiets  nog kon, in  deze  tijd".   Maar,   ter  zake,   Hoe  komt  u   er?

VERTREK  vanaf   de hoofdingang  van

NS-STATION  TE HENGELO,   12  februari   18.15 uur.

Universeel Verzendhuis G L O B U S  zorgt voor de rest. Op een paar kleinigheden na. Uw
reisleider beveelt het volgende aan:

HUDSON survival-kit   (rugzak,   slaapzak,   kompas, pen,   papier, zaklantaarn,

lucifers   of aansteker)

GLOBUS reisbewijs   (lege  15-strippenkaart)

GLOBUS  deelnamebewijs   (ƒ 20,-)

In ruil voor uw deelnamebewijs krijgt u o.a. een luxueuze overnachtingsplaats, een

royaal zondagsdiner en een zeer geringe nachtrust. Dit alles geheel zonder kleine

lettertjes. Dat kan alleen G L 0 B U S, het vanouds bekende Universeel Verzendhuis.

TERUGREIZEN. Deze afdeling is zaterdag tussen 7 en 8 's avonds bereikbaar.

Tel 074-......

INLICHTINGEN. Voor inlichtingen en aanmeldingen buiten . kantoortijd belt u: 015-

...... vragen naar hr. Roos.

VERZOEK. Wanneer u meereist, en door de een of andere ongelukkige omstandigheid

nog geen opgewekte aanmelding ingezonden hebt, 'kunt u dit verzuim goed maken!

Maar, zo vraagt onze inkoop- en kookstaf: meld dit wel schriftelijk of telefonies,

uiterlijk op woensdag 9 februari. Hetzelfde geldt voor afzeggingen: doe dit op tijd.
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BETREFT: SPEKTOR-DOSSIER

KORTE SAMENVATTING VAN HET

VOORAFGAANDE:

De schurkachtige Spektor is uit de

psychiatrische inrichting waar hij al een

aantal jaren vertoefde ontsnapt. De

geneesheer-direkteur was niet onder de

indruk van het gebeurde. Elders in het land

wekten de gebeurtenis echter grote

belangstelling. Duistere burokraten begonnen

zich te verdiepen in het wereldomspannende

gebeurtenissen en legden halsbrekende

verbanden. Dat het Universeel Verzendhuis

GLOBUS zich vol goede moed op de

reizenmarkt begaf  terwijl het faillissementen

regende, gaf menigeen stof tot nadenken. Wat

stak daar achter?

kon raken. Zeggen dat ie hoognodig met de

trein moest zou niet helpen.  "Ik geloof dat ik

eh".  De ander gaf hem geen kans: "Weet u,

dat Verzendhuis had zijn grote tijd  jaren

geleden. En ik vroeg af me af hoe dat in

mekaar zat.  Al die reis-buro's gingen failliet,

als rijpe appelen van de boom meneer en

Globus zal een reistak beginnen? Nee

meneer, u denkt  toch niet dat ik dat geloof?”

Laarmans zuchtte diep.  "U verveelt me,

meneer".  Hij stond op. De ander leek door

een  elektriese schok getroffen.   Hij greep

Laarmans bij de schouders, riep met

overslaande stem "en dat halfgare spionnetje

spelen van ze,  hoe zit het daarmee,  en dat

rare".  Laarmans pakte zijn tas van onder de

ONS FEUILLETON:  REDT MELLENBERG      H E T       NOG       EEN      K E E R ?  (Deel XIV)

Laarmans krabde aan z'n piekerige baardje.

Wat  te denken van de vreemde snuiter

tegenover hem... Hoe moest hij de

opgewonden verhalen die de man in de

regenjas hem vertelde beoordelen? "Hot

Universeel Verzendhuis GLOBUS heeft een

lange en eerbied-waardige geschiedenis.

Herinnert u zich de goudse pijpen, die altijd

rond de sinterklaas besteld werden. Ieder Jaar

vertelde mijn oma me dat ze zo goedkoop

waren". Laarmans knikte, nam een slok van

de ondertussen koud geworden koffie. Een

regelrechte gek. 't Viel hem nu pas op hoe

nerveus de man met het plastik lepeltje op hot

schoteltje tikte, "M'n grootvader rookte dan,

de avond en dag na sinterklaas, met groot

genoegen. Groter dan normaal, leek het. Over

troost, had ie het dan."

Hij vroeg zich af hoe hij die bemoeial kwijt

tafel,  knikte,  beende naar de deur van de

stationsres-tauratie.  Terwijl hij zonder om te

kijken doorliep hoorde hij "en die Roos dan,

en dat stomme gedoe, dat stomme alibi"

Laarmans zag een heer op het perron

verstoord opkijken  terwijl hij naar buiten

trad. Snel sloeg hij de deur achter zich dicht,

hoorde de man met de zonnebril nog roepen

"en het postkantoor in Rossum ha,  hoe zit het

daarmee, vertel eens"
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Twee soorten opdrachten zijn te onderscheiden:

1. De eenduidige.

2. De dubbelzinnige.

De laatste soort is zonder extra informatie niet te

begrijpen. De ervaren agent zal er naar streven de

benodigde extra informatie (b.v. de volgorde waarin

opdrachten uitgevoerd dienen te worden) zo snel

mogelijk te verkrijgen.

Ontleend aan: EEN REIS MET GLOBUS, 12
e
 DRUK,

Den Haag.
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Vrienden van het Verzendhuis!

U begrijpt dat ik niet alleen namens mezelf

spreek, maar tevens in opdracht en uit hoofde

van al die GLOBUS medewerkers die in stilte

voor uw genoegen aan het werk zijn. Namens

hen allen wens ik u een succesvolle reis. En ik

hoop dat u tijdens deze tocht, ook wanneer

niet alles mee mocht zitten, toch steeds een

zeer opgewekt humeur houdt. Een tocht met

reis en Universeel Verzendhuis GLOBUS

waarbij ik natuurlijk niet nalaat te wijzen op

al het wonderwerk nog steeds, ik

dat in  onze  natuur

zeg  in  het  bijzonder

in  mijn   funktie als;

Public   Relations

Staff Manager van het

alom geliefde

Universeel

Verzendhuis

GLOBUS, een  les

voor een ieder van

ons  te vinden  is,

n.l.   dat

Dat daarbij voor ons, reisgenoten, een vlotte pas geen luxe is zal een ieder duidelijk zijn. Vandaar

dat u het mij niet euvel zult duiden wanneer ik als besluit van dit kattebelletje het volgende citaat

kies:

(Waterman, 20 jan – 19 feb) Neem geen haastige beslissingen over iets wat u zich voorgenomen had.

Een meningsverschil biedt mogelijkheden voor een reis. –

Namens onze volledige organisatie wens ik u
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Betreft:    MORSE

Aan:         Alle agenten

Om u allen nog eens dringend  op het gevaar-van het gebruik van het zg.   Morse-

seinsystemen daarvan afgeleide kodes  te wijzen,  verzoek ik u  goede nota   van het

volgende   te   nemen: n.1.  dat dit zg.  morseseinsysteem en  daarvan afgeleide kodes

eenvoudig  te ontcijferen  zijn door  ongenodigde meeluisteraars.   Dit di e n t  u  ten alle  tijde

te beseffen.  Ook dat het zg. Morse-seinsysteem dus   eenvoudig   te ontcijferen   is. En de

daarvan afgeleide systemen eveneens.

Bijlage: SPECTOR, Kode, Vermoedelijk afkomstig van

Datum 12/02/03
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RAPPORT
BETREFT: SPEKTOR
DATUM: 13-02-83
CLASSIFIC: COSMIC  TOP SECRET

Ondanks grote inspanningen is onze velddienst het spoor van

S. bijster geraakt. Dat dit gebeurd is, is volgens de eerst

binnengekomen meldingen te wijten aan

1. De ingevallen duisternis

2. Het ontbreken van eenduidige sporen

3. De onwil van de gezochte

4. Het gevoerde beleid binnen de afdeling

Buitendienst.    «

Daarnaast zijn tegenstrijdige berichten ontvangen' over

gehanteerde kodesystemen.

Om een eind te maken aan de misere is het volgende voorstel

gedaan aan het Hoofd Operaties:

2.1 Zo spoedig mogelijk dient een Evaluatie Commissie benoemd

te worden.

2.2 Bij herhaling van het wanbeleid dient een nader onderzoek

uitgevoerd te worden.

2.3 Onderzocht dient te worden waar de gezochte gebleven is.

Het in 2.3. genoemde zal zo spoedig mogelijk, in afwachting

van de verstrekking van fondsen aan de Afdeling Operaties en

de Afdeling Documentatie en Research. Gedacht wordt aan een

termijn van 6 maanden.
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1. Volg verharde weg tot beek. Links onder brug?

2. Volg houtwal rechts na boerderijen. Loop bij einde door tot sloot.

3. Linksaf tot beek.

4. Dorpskern. Geen rumoer.

5. Bij GAS rechtsaf sloot volgen tot zandpad (   O.o)

6. Linksaf naar voorrangsweg.

7. Volg kanaal. Let op 'verdacht) lichten of  lampen rechts. Niet verder dan brug .
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BETREFT:    WACHTWOORD

AAN:              Alle agenten

Voor de veiligheid   van alle   betrokkenen   is het  van het grootste belang dat alle aan

operaties onderhevige agententeams  zonder tijdverlies door kontaktpersonen als

zodanig   te herkennen zijn.   Het  is   daarom gewenst   en   noodzakelijk  dat ieder

team voor het vertrek van de   basis  een u i t  2: zinnen  bestaand wachtwoord  inlevert

waarbij het volgende in acht dient  te wordt genomen:

1)  de 2 zinnen  dienen  uit nederlandse woorden te bestaan

2)  niet   meer dan 6 woorden per zin

3)  de eerste zin wordt door  de  kontaktzoekende agent (en)  gesproken.
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STRIKT VERTROUWELIJK

De geneesheer-directeur mocht graag wat mijmeren

over zijn patiënten. Hij trok het tuinhek dicht en

ging linksaf de weg op.

Met ferme pas kwam hij langs een doodlopende

weg - volkomen uitzichtsloos.

Nee, dan de voorrangsweg, die ging tenminste

ergens heen. De directeur sloeg linksaf. Het begon

te regenen.

Daar werd hij altijd zo melancholiek van, op de

spoorbaan toeterde een vrachttrein. De directeur

ging rechtsaf de dijk op.

Vreemd dat hem nu Spector te binnen moest

schieten, dat kwam zeker door die keten in het bos,

hij liep door, zoals hij ook altijd langs de paviljoens

was gelopen.

Spector en Mellenberg, dat was me een paar

geweest, Het bruggetje deed hem aan de bruggen

over het Twenthe-kanaal denken.

Of de keer dat Mellenberg dacht dat hij een paard

en Spector -miraculeus- tegelijkertijd dacht dat hij

een ruiter was en hoe ze over de kruising waren

gedenderd om jonkvrouw te bevrijden...

Nee,hij zou er nooit achter komen wat er in

Spector's geest omging, net zomin als hij de doolhof

begreep waar-in hij nu verzeild was geraakt,op goed

geluk sloeg hij op de eerste kruising rechtsaf.

Het mooiste schoot hem te binnen toen hij op de

kruising het bordje DOORGANG BRANDWEER

zag, ha ha, daar was geen blussen aan. Linksaf,had

Spector uitgelegd, linksaf

Tot de grens, maar wie kwam er dat zandpaadje -

was dat Spector niet

Spector stond voor het schrik-hek. Schichtig keek hij

om zich heen. West, mompelde hij, immer West

waar de zon ondergaat.

Waren dat lichten achter hem? hij dook linksaf het

donkere paadje in.

Op de klinkerweg had iemand vreemde strepen

geschilderd, hij holde de richting van de pijl in,

langs de boerderij.

Wie waren ze, Wat wilden ze toch van hem ?

Rechtsaf een zandpad op, van de verharde weg af

,het donker in.

Bij de paddestoel zocht hij de weg die nergens heen

ging.

Links en rechts kijkend stak hij snel de weg over, ze

zouden wel patrouilleren, maar hij was ze te snel af.

Vol trots dacht hij aan het zacht zoemend begin, en

hoe de wereld op een splitsing zou komen en net als

hij linksaf zou slaan.

In gedachten liep hij langs de speelweide, rechtsaf

het fietspad op.

De directeur had er nooit iets van  begrepen, nooit

zou zo'n witjas er iets van begrijpen, het enige wat

ze konden was het hek sluiten en doorlopen.

Aan het eind van de weg stond de directeur al te

wachten,ze sloegen rechtsaf.

Hoe gaat het Spector, wil de vernietiging van de wereld een beetje lukken, vroeg de directeur.

Spector gaf geen antwoord. Hij had geen oog meer voor zijwegen, hoorde niet meer wat de directeur

vroeg. Het enige wat hij hoorde was het geruis van stromend water, het enige wat hij zag was het licht aan

de horizon.

Met zachte hand  leidde de directeur hem no.   24 binnen...
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BETREFT:   Notities, verstrekt tijdens operatie

UPIINTTELEX 220331   NL ROSSUM UPI/ANP $*)"   120383  GELEERDE MELLENBERG WEIGERT HULP AAN  EN VERDERE
SAMENWERKING MET SPECTOR!   SPECTOR WEIGERDE MELLENBERT PUCLICATIE IN VAK TIJDSCHRIFTEN VAN DOOR
HEM UITGEVOERDE BEREKENINGEN.   DEZE BEREEKENINGEN HADDEN BETREKKING OP HET IN DE ZON STORTEN
VAN  DE PLANEET AARDE.   NA   EEN HOOGLOPENDE RUZIE NAM  DE GELEERDE HET BESLUIT MET SPECTOR TE
BREKEN.  HET CONFLICT IS ONOPLOSBAAR BMELDT HIJ.  MET DEZE EGOÏST VALT NIET TE WERKEN EINDE CITAAT.
VOLGENS JUSTITIËLE BRONNEN DEN HAAG WORDEN SPECTOR  EN MELLENBERT BEIDE GEZOCHT IVM SPIONAGE
ZAAK.   HET PLAN DE STILLE OCEAAN  LEEG TE ZUIGEN IS  BIJ NADER  INZIEN MISDADIG  VERKLAARDE MELLENBERG
VANAVOND. NL ROSSUM UPI/ANP  130283

BETREFT:  Breuk Mellenberg/Spektor
AAN:           Agenten Team

Door onze loodgieters werden tijdens het gesprek waarin Mellenberg het vertrouwen in Spektor opzei, twee zinnen afgeluisterd.

I.v.m. een alternatieven-onderzoek wordt u verzocht het tussenliggende gedeelte te rekonstrueren, en op papier vast te leggen.

Geschat is dat er 5 a 10 zinnen uitgesproken zijn (cassettetijd). Zin 1.

Slotzin

Notitie.  Een boom.  Wanneer op de eerste kruising de  toestand een brievenbus met "Twentsche Courant"

zou zijn,  vergelijkt u de daarbij  opgegeven aktie  ("RECHTSAF") net de aanwezige wegen, u slaat

rechtsaf. Hetzelfde gaat op voor alle genummerde wegsplitsingen.

Notitie. De genummerde kruispunten staan op volgorde. Daartussen liggen de niet genummerde. Die moet u dus in het

terrein herkennen (en aankruisen op het blad).
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Een nawoord

Ongetwijfeld is een deel van mij achtergebleven in het Twentse landschap halverwege de vorige decade.

Daar, in de driehoek Hengelo-Borne-Delden heerste een wonderlijk soort verbeelding. Daar zwierf Luns

rond, op zoek naar Carelshaven, en moest hij met stropdas en hockeystick te vriend gehouden worden.

Daar beraamde Spector zijn schurkenstreken en werd hij verraden door zijn Helper, daar was het altijd

zaterdagmiddag en waren we op weg naar Punt Q. Of het werd er langzaam licht, de lucht vochtig en de

voeten vermoeid terwijl we goed gemutst op weg waren naar de blokhut. Daar werden reusachtige bomen

versleept, daar werd Willy achtervolgd door Willy, daar probeerden we talloze keren en meestal tevergeefs

stokbrood te bakken, daar werden de oude verhalen verteld. Wanneer we het over die engelse generaal

hadden salueerden we, wanneer het te koud werd gooiden we een houtblok in het vuur of spuugden we

op de kachel. Iedere generatie heeft zijn eigen wegen om kennis te maken met de werkelijkheid. Nu,

begin van de jaren tachtig, is de smaak van dat verleden aan het oplossen. Wanneer ik terugblik is het alsof

het toneel onderbelicht is: het is onmogelijk tegelijkertijd voor- en achtergrond scherp in beeld te houden.

Wanneer ik sommige details naar voren haal vervagen andere, even essentiële herinneringen. Lijken die

dikwijls op tv herhaalde beelden van de moord in Dallas niet te verwijzen naar een meer werkelijke,

dichterbij liggende gebeurtenis dan de fletse herinneringen die doen denken aan een fietstocht naar Goor,

een autoloze zondag midden in de winter?

De oude helden zijn vermoeid. Spector's heroische opleving was tevergeefs, de Directeur heeft zich allang

weer hersteld van zijn inzinking, de burocraten van Globus hebben het heft weer volledig in handen. De

stem van Spector is vergeten, zijn plannen de bruggen over het Twentekanaal of zelfs de wereld te

vernietigen blijken niet meer dan fantasieën, zwakke afspiegelingen van de werkelijkheid te zijn. Wie

praat er over plannen om de bruggen op te blazen wanneer een land als Libanon in een paar jaar tijd

verdwenen wordt?

De over de velden hangende mist die we voelden tijdens een nachtoefening lijkt op de klamme kou die bij

sommige 24-uurs tochten past, vermengt zich daar tot op zekere hoogte mee- een mist die niet alleen over

de weilanden hangt maar zich over het verleden lijkt uit te spreiden-Niet dat het geen  poging was,

vorig jaar. In gedachten heb ik me nooit helemaal los kunnen maken van die vreemde wereld waar

jongens met legerjassen en soldatenschoenen, met lange haren, en met muziek in hun hoofd de plannen van
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een schurk dachten te verhinderen en daar geweldig veel plezier bij hadden. Dat die wereld op een trage

manier verbrokkeld is geraakt en hoogstens af en toe herleeft, in het hoofd of tijdens die uitzonderlijke

tocht, de 24-uurs, is achteraf gezien onvermijdelijk. Dat ik een jaar te laat kom met dit verslag heeft

misschien met dat vasthouden aan het verleden te maken: alsof de zachte glans die de herinnering over het

verleden legt me goed te pas komt, de gemaakte fouten draaglijk maakt.

Het dank aan iedereen die vorig jaar geholpen heeft.

Amsterdam, 1984
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Deelnemers

Frank Knol

Albert Katgert

Paul Winters

Peter Hürselenberg

Jan van Doorn

Ineke Rekers

Hennie Stegeman

Maarten Bos

Igor Kara

Camillo Hogenbirk

Wim Somsen

Herman Versluis

Wienand Dassen

Ineke Kardolus

Rob van Zon

Willem Jan Westerholt

Hans van Veen

Theo Fortgens

Roel Gombert

Jan van Spijker

Erik van Heiningen

Paul Tempelaar

Wouter Tempelaar

Organisatie

Pieter  Bosma

Roel Hofman

Jerry Roos

P.J.  Roos

Dit verslag is opgedragen aan de korzelige pessimist, de humeurige optimist, die sombere dromer die het altijd

al wist en nooit geloofde: de Sarcast.
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