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Het jaar 2016 is voor ons een jaar van diverse jubilea en feesten. Zo bestaat 
ons bedrijf twintig jaar en zijn wij vijftien jaar actief in de telegrammen. 
Privé hebben we ook het één en ander te vieren. Astrid en ik zijn dertig 
jaar samen en ikzelf word 50. Dat vonden we een mooi moment om eens 
terug te kijken - en voorzichtig vooruit te blikken - in de vorm van dit boek.

Toen wij in mei 1996 ondernemers werden, hoopten we natuurlijk op 
zakelijk succes. Maar we hadden niet durven dromen dat ons bedrijf 
zo’n groot succes zou worden. En dat het zo’n mooi bedrijf zou worden 
waarvoor wij met zo veel plezier zouden werken. 

Niks komt vanzelf. Ondernemen, zo hebben wij aan den lijve ondervonden, 
is niet altijd gemakkelijk. We hebben in de loop der jaren hard moeten 
werken voor ons bedrijf, soms zelfs knokken. Zeker in het begin met 
onder meer de telexen, maar ook later voor onze telegramdienst. 

Onder het motto ‘nooit opgeven, altijd doorgaan’ hebben we altijd 
vastberaden doorgezet. En nu zijn wij al jaren het grootste onafhankelijke 
telegram- en telexbedrijf ter wereld. Dat geeft een ongelofelijk goed 
gevoel. Ik kan niet onder woorden brengen hoe trots ik er op ben dat we 
zover zijn gekomen.
 
Ondernemerschap vergt veel tijd, inzet, energie, betrokkenheid en flexibiliteit. 
De (vrijwel) onvoorwaardelijke steun van Astrid bij al mijn plannen 
en activiteiten was daarbij een enorme steun. Astrid was voor velen 
aanzienlijk minder aanwezig dan ik, maar op de achtergrond was en is 
zij een onmisbare kracht voor het succes van onze onderneming.
 
Even onmisbaar voor ons bedrijf waren toegewijde, hard werkende 
medewerkers. Een welgemeend woord van dank voor wie dit betreft, 
is hier daarom op zijn plaats. Veel van hen begonnen als stagiaire en 
groeiden door tot vaste krachten, bijvoorbeeld Joyce Schreuder, Marcel 
Nijboer, Nicoleta Onutu en Rick Heeres. Er zijn nogal wat mensen die al 
meer dan zeven jaar bijna onmisbare schakels zijn binnen onze organisatie: 
Yvonne Timmerman, Dave Abbey, Steve Moss, Claudia Vos, Doris Janke, 
Kira Schulte en Adrian Onutu. Vanaf het moment dat de economische 
crisis losbarstte in 2008, zette een aantal van onze mensen zich extra in 
om ons bedrijf door de storm te loodsen. Dat is iets om nooit te vergeten!

 
In dit boek vind u de geschiedenis van onze 
bedrijven vanaf het begin tot heden. Op de 
bijgevoegde DVD staan verschillende filmpjes 
van televisie-interviews en afbeeldingen van 
interviews in kranten en bladen. Bekijk op deze 
dvd ook eens het interessante pdf-boek van 
Fons Vanden Berghen over de geschiedenis 
van de telegrafie.

Ook werpen we tot slot nog even een speelse 
blik in onze fictieve glazen bol: hoe ziet onze 
toekomst eruit? Want we weten dat het telegram 
en de telex niet het eeuwige leven hebben. 
Met een flexibele instelling en scherpe blik op 
ontwikkelingen en kansen blijven wij met visie 
en beleid werken aan het versterken van de 
stabiele positie die onze organisatie in de loop 
van twintig jaar heeft ontwikkeld. Waarborgen 
van de continuïteit is voor de komende tien jaar 
ons zakelijke doel. Ons persoonlijk doel voor het 
komende decennium is van een andere orde: 
wij willen onszelf misbaar maken binnen de 
dagelijkse bedrijfsvoering van onze organisatie. 
Daar werken we aan.

Om onze jubilea te vieren en extra luister bij te 
zetten, werkten wij ongeveer een half jaar samen 
met schrijver Jan Johan ten Have en vormgever 

Menno Schreuder met heel 
veel plezier aan dit 
jubileumboek. 

Mede namens Astrid wens 
ik u veel lees- en kijkplezier!

Rob van Hoof

Voorwoord
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Missie
Wij voorzien in de behoefte die telegram- en telexbedrijven hebben om de telegrammen en telexen van hun 

klanten snel en zeker te versturen en te laten bezorgen. En wij helpen mensen en bedrijven die willen dat hun 

bericht, door de speciale bezorging in de vorm van een telegram of telex, extra impact heeft op de ontvanger, 

en/of snel en zeker wordt bezorgd. 
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Het telegram: 
exclusief en bijzonder

Het is de combinatie van impact, persoonlijke bezorging, rechtsgeldigheid, 
snelheid en betrouwbaarheid die een telegram zo exclusief en bijzonder maakt. 
Ook voor u!

Uw boodschap maakt indruk op de ontvanger
Een gelukstelegram is een indrukwekkende manier van feliciteren van de jubilaris, 
de jarige, het bruidspaar, de geslaagde of de kersverse ouders…

Het zakelijk telegram kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het versturen van 
aanmaningen of laatste waarschuwingen…

Het Direct Mail telegram: wilt u uw klanten en prospects op een originele manier 
benaderen? Stuur uw direct-mail dan als telegram!

De telegrambesteller komt aan de deur
Om welke reden u ook een telegram verstuurt, de persoonlijke bezorging is een belangrijke factor. 
De telegrambesteller, die persoonlijk een telegram van u komt bezorgen; het is alsof u zelf voor de 
ontvanger staat. Het kan met een telegram. 

Betrouwbaar
De Telegram Service bezorgt telegrammen voor iedereen; voor burgers, presidenten en koningen, 
voor eenmanszaken en wereldbanken. Al meer dan 150 jaar. 

Telegrammen liggen klaar voor bezorging
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11 september 2001, New York, 
8.46 uur lokale tijd

American Airlines vlucht 11 vliegt in 
de North Tower van het World Trade 
Center. Er breekt een grote brand 
uit. Eerst wordt nog gedacht aan 
een ongeluk, maar al snel gaan er 
geruchten dat het toestel gekaapt 
was. Als zeventien minuten later 
United Airlines vlucht 175 in de South 
Tower vliegt, is duidelijk dat het om 
een gecoördineerde terreuraanslag 
gaat. Beide torens storten in. Er 
komen 2996 mensen om het leven. 

Hoofdstuk 1;  De oprichting van Telegram.nl

‘Terloops zei iemand 
dat KPN ging stoppen met 
telegrammen. Ik wist gelijk: 
dan ga ik het overnemen’

11 september 2001, Deutsche Bank in Brussel, 14.46 uur lokale tijd
Rob van Hoof en zijn medewerker Marcel Nijboer van telexbedrijf Unitel 
zijn aan het werk bij de vestiging van het Duitse bankconcern in de Belgische 
hoofdstad. Ze zijn bezig met de afronding van een klus waaraan ze al 
een week of zes werken: de installatie van een nieuw telexsysteem. 
De geijkte vraag ‘waar was je toen…?’ zullen zij ongetwijfeld voor de rest 
van hun leven zonder enig nadenken kunnen beantwoorden. 

Want terwijl zij de installatieklus aan het afronden zijn, kijkt een van de 
bankmedewerkers televisie. Hij ziet de beelden van de vliegtuigen die 
tegen de Twin Towers vliegen. Marcel en Rob kijken even mee naar de 
aanslagen die even later het hart van politiek Europa totaal ontwrichten. 
De Amerikaanse ambassade staat op een paar honderd meter afstand. 
Die ochtend hadden de twee zich nog verbaasd over de vele beveiligers 
bij die ambassade. 

Niet veel later vechten paniek, angst, onmacht en onzekerheid om 
voorrang bij de vele duizenden ambtenaren, bestuurders en politici in 
het bestuurlijk epicentrum van Europa. Iedereen vlucht, weg van het 
potentiële mikpunt van eventuele nieuwe aanslagen. Het is er één grote 
chaos, zo blijkt als Marcel en Rob later die dag willen terugrijden naar 
Nederland. Het kost hen uren om de Belgische hoofdstad te verlaten. 
Iedereen wil er weg.
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Installatie van laatste telexsysteem ooit
Maar er is nog een reden waarom Rob van Hoof zich deze datum tot in 
lengte van jaren zal herinneren. Want het is voor de eigenaar van het zo 
florerende bedrijf in telexberichten én telexsystemen gelijk de allerlaatste 
keer dat hij zelf ooit een telexsysteem zal installeren. Niet voor zijn bedrijf, 
dat blijven de medewerkers Marcel Nijboer en Allard Meerman doen. 
Maar voor Rob zelf is dit de allerlaatste keer. En ook daarvan heeft hij 
nog geen flauw benul als hij in de vroege ochtend van die 11e september 
van zijn hotel richting het gebouw van Deutsche Bank rijdt. 

De oorzaak hiervan heeft overigens helemaal niks te maken met de 
terroristische aanslagen op het vrije westen van die dag. Voor de reden 
van deze rigoureuze ommezwaai in het leven en ondernemerschap van 
Rob van Hoof moeten we een kleine stap terug doen in de tijd. Een paar 
maanden, om precies te zijn, toevalligerwijs op geringe afstand van de 
plek waar Rob en Marcel op die 11e september verbleven.

Juni 2001, hoofdkantoor Belgacom, Brussel
Een delegatie van een man of zeven, acht van de telegramdienst van 
Belgacom zat rond de tafel met Unitel voor ondertekening van het 
contract voor levering van een nieuw telexsysteem - modems en software - 
voor de internationale telegramdienst van ‘de Belgische KPN’. Rob zat er 
aan het hoofd van de tafel, zette zijn handtekening en schudde iedereen 
de hand. Bij het afscheid liet IT-specialist Geert Baeyens terloops vallen: 
“Heb je al gehoord dat KPN in Nederland wil stoppen met de telegram-
dienst?” Rob: “Ik zei ‘nee’ en dacht tegelijkertijd, vrijwel onmiddellijk: 
‘Dan ga ik het overnemen’.” 

“Het moment dat Geert dit zei zal ik nooit vergeten, ik kan die hele scene 
zo tot in detail naspelen. Want dit moment is achteraf hét turning point 
in het leven van mijn vriendin Astrid en mij geweest. Op dat moment 
was ik op zoek naar iets nieuws, ik was ondernemend en zag gelijk de 
mogelijkheden. Geen beren op de weg, maar mogelijkheden. De beslissing 
was op dat moment gelijk genomen.” 

Alweer een afdankertje
Op dat moment drong het niet tot mij door. Maar eigenlijk was dit een 
blauwdruk van ons telexbedrijf. De telegrammendienst was een afdankertje. 
En dat was onze telexdienst eigenlijk ook, niemand wilde die hebben. 
Geen enkele van de grote partijen in telexsystemen, zoals Siemens en 

De kansen van 
een product in 
de eindfase van 
de levenscyclus

Heel vaak al voerde Rob in de loop der tijd het gesprek over 
het telegram, waarmee het naar verwachting heel snel zou 
zijn afgelopen: “Mensen zeggen dan ‘maar dit duurt niet lang 
meer’. Dan probeer ik altijd uit te leggen, met voorbeelden 
ook, dat elk product zijn levenscyclus heeft. De meeste 
ondernemers willen aan het begin van die levenscyclus 
instappen. Dat kan, maar ook aan het einde valt er in een 
nichemarkt nog heel goed een florerende onderneming op 
te bouwen.”

“In dit idee werd ik gesterkt door het feit dat ik hetzelfde 
had gedaan met de telex. En soms noem ik in zo’n gesprek 
het voorbeeld van fax of sms: producten die snel of heel snel 
zijn opgekomen, maar veel sneller dan telex over hun 
hoogtepunt heen waren. Fax en sms zitten nu in de eindfase 
en ik ben ervan overtuigd dat ook die producten zich nog 
steeds lenen voor rendabel ondernemerschap. Zelf heb ik niet 
de ruimte om eraan te beginnen, maar ik ben ervan overtuigd 
dat daar nog wel wat van te maken valt. Telecomproducten 
en -diensten hebben een steeds kortere levensduur maar ze 
bestaan allemaal nog wel. Wel ben ik ervan overtuigd dat die 
allemaal op hun einde lopen. Het duurt nog een paar jaar en 
dan is het afgelopen, zelfs met telex. Het telegram niet, dat 
blijft wel bestaan.”
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IBM, wilde ermee verder. Telegrafie ligt bovendien in het verlengde van telex, 
dat hoort bij elkaar. Een van de grootste leveranciers van telexapparatuur 
ging zich toeleggen op allerlei andere apparatuur zoals faxen, routers 
en allerlei modems. Dat bedrijf faseerde de telexapparatuur netjes uit 
en zo werden wij de enige partij die vrijwel exclusief in telexapparatuur 
handelde en verder niks. Ons driemansbedrijfje was op dat moment hét 
toonaangevende bedrijf in telex in Noordwest-Europa. 

Onderweg terug naar huis van de contractondertekening bij Belgacom 
liet Rob er geen gras over groeien. Hij pakte gelijk de telefoon en belde 
met de telegrammendienst van TPG-KPN. Als telexleverancier had hij 
die afdeling wel eens bezocht. Zo kende hij de mensen daar goed en 
wist dus precies wie hij moest hebben. Rob vertelde dat hij had gehoord 
dat ze de telegramdienst wilden afstoten en dat hij wel belangstelling 
had om die dienst over te nemen. De reactie was bevestigend: TPG en 
KPN hadden toestemming gekregen van telecomwaakhond OPTA om te 
stoppen met de tot dan toe verplichte telegramdienst. Maar er was ook 
scepsis: “Wij maken al jaren geen winst meer op die telegrammen. Wat 
valt er over te nemen dan? Daar kun je toch niks meer mee verdienen?” 

Een prachtige uitgangspositie als je tegenspeler zich sterker voelt dan jij
Juist dat was voor Rob een uitstekend uitgangspunt: “Dat was zeer 
relevante informatie, heel belangrijk voor een echte ondernemer. Wat 
ik gelijk dacht was: ‘Okee, dus zij kunnen er niks meer mee verdienen, 
dat is mooi. Dat betekent dus dat dit niet veel geld gaat kosten.’ Ik dacht 
anders dan zij. Het idee dat ik het dan beter niet kon overnemen omdat 
er toch niks mee te verdienen viel, kwam niet in mij op. Want TPG en 
KPN waren knappe bedrijven door de massa aan mensen die er werkten. 
Maar ik was ervan overtuigd dat één man op ondernemersgebied net zo 
slim kon zijn als al die mensen bij elkaar.”

Bij de verkopende partij was de wat meewarige en zelfingenomen 
reactie: ‘als wij het niet kunnen, kun jij het zeker niet’. Rob: “Daar kwam 
het op neer. Want ‘wij zijn groot en daardoor veel slimmer dan jij in je 
eentje’. Ik vind het een prachtige uitgangspositie als je tegenspeler zich 
sterker en slimmer voelt dan jij.” Enfin, ik mocht wel op gesprek komen. 
Met de mensen van de telegramdienst die ik kende, had ik een prima 
verstandhouding. Zij stonden an sich wel sympathiek tegenover mijn 
idee om het over te nemen, alleen begrepen ze pertinent niet wat ik 
erin zag. Binnen één of twee dagen zat ik met hen aan de tafel voor 
overname van alleen de buitenlandse telegramdienst. 

Spandoek bij Alteveer tijdens doorkomst Giro d’Italia
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Eigenlijk was de deal gelijk rond, het was in één keer volledig beklonken, ook 
financieel. Van langdurige onderhandelingen en ingewikkelde contracten 
was geen sprake, het was min of meer een mondelinge herenovereenkomst. 

Waarom het fenomeen ‘telegram’ moest verdwijnen uit Nederland 
Rob dacht dat de deal in kannen en kruiken was, maar had gerekend 
buiten corporate TPG. TPG en KPN runden deze dienst samen: TPG verzorgde 
de orderaanname en bezorging en KPN was beheerder van de infrastructuur. 
De top van TPG weigerde resoluut om de telegramdienst te verkopen. 
De telegramdienst was wettelijk gezien een dienst die het bedrijf verplicht 
was te leveren. Vanwege de structurele terugloop met bijbehorende 
verliezen - tientallen mensen werkten hier dag en nacht aan, dus de 
kosten waren hoog - hadden zij juist van het ministerie toestemming 
gekregen om er helemaal mee te stoppen. Een overname was in de 
perceptie van de corporate marketingafdeling daarom in het geheel 
niet aan de orde. En vanwege de structureel rode cijfers ook financieel 
totaal niet interessant, zeker niet als je het afzet tegen de totale omzet 
van TPG.

Bovendien had de afdeling marketing en communicatie de boodschap 
van de verdwijnende telegramservice al uitgebreid wereldkundig gemaakt. 
Er was inmiddels een afscheidsreceptie georganiseerd en een persmoment 
met het officieel versturen van het laatste telegram van Nederland naar de 
koningin, nota bene. Terugdraaien van die beslissing om de telegramdienst 
alsnog te laten voortzetten door een externe partij zou TPG-KPN hierdoor 
behoorlijk wat imagoschade kunnen opleveren. Rob: “En stel je voor dat 
ik als kleine ondernemer een succes zou maken van die dienst die zij 
openlijk hadden afgedankt… Daarom wilden ze het liefst dat het echt 
over zou zijn met het fenomeen telegram in Nederland.”

De oorspronkelijke deal ging niet door, maar 
Rob kreeg wel een ‘opleiding’
Bij de TPG-KPN telegramdienst had blijkbaar 
niemand er rekening mee gehouden dat de 
overname rood licht zou krijgen van de directie. 
De medewerkers van de telegramdienst werkten 
er veelal lang - sommigen van hen al tientallen 
jaren - en zouden het leuk vinden als het werk 
waarin zij ziel en zaligheid hadden gestopt, 
voortgezet zou worden door Unitel. 

Het ging allemaal dermate informeel en 
razendsnel, dat Rob vrijwel direct aan de slag 
ging op de werkvloer bij de TPG telegrammen-
dienst om van de deskundigen op die afdeling te 
leren hoe het allemaal werkte: “Op het moment 
dat er vanuit TPG-KPN op de rem werd getrapt 
betreffende de overname, was ik al een week 
‘in opleiding’ en had ik op die afdeling inmiddels 
zo veel kennis vergaard, dat ik zelf zo een 
internationale telegramdienst kon beginnen. 
En dat deed ik ook, want de oorspronkelijke deal 
ging definitief niet door. Maar we gingen het wel 
doen. Bovendien besloot ik toen om ook maar 
gelijk de binnenlandse telegramdienst voort 
te zetten.” 

16 mei 1966 
Rob geboren in 
Standdaarbuiten

10 oktober 1967 
Astrid geboren in 
Roosendaal

1966 1967
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Geen telefoonnummer, geen klantenlijst 
Rob had zoals gezegd inmiddels de knowhow. 
Dat was wel het belangrijkste, maar niet het 
enige dat hij goed kon gebruiken. Ook het 
bekende landelijke telefoonnummer voor het 
opgeven van telegrammen had hij graag 
overgenomen, maar dat kreeg hij in eerste 
instantie niet. Dat gebeurde enkele maanden 
later overigens alsnog. TPG had veel vaste 
klanten erover geïnformeerd dat ze voortaan 
geen telegrammen meer konden versturen 
en daar bleef het bij: “Die bedrijven kenden 
ons niet. En wij konden die bedrijven niet snel 
bereiken.” 

Internationaal 
is de techniek 
een uitdaging, 
nationaal de 
logistiek

Bij de buitenlandse dienst was het zaak om de technische 
infrastructuur goed voor elkaar te hebben, de apparatuur om 
de telegrammen internationaal te kunnen versturen. “Ik had 
die apparatuur wel, dat was gewone telexapparatuur. Maar 
ik was ook wat onder de indruk van het enorme systeem dat 
TPG-KPN hiervoor gebruikte. Met allemaal vaste telegraaflijnen 
naar andere landen.”

Bij de binnenlandse telegramdienst vormde juist een functioneel 
en betrouwbaar logistiek netwerk een uitdaging. Want hoe 
krijg je een koeriersdienst voor elkaar die telegrammen overal 
in Nederland binnen een uur kan en wil afleveren. Want wie wil 
er op zondag van Utrecht naar Maastricht rijden om één tele-
grammetje van veertig gulden af te leveren? “Dat snapte ik ook 
wel, ik kwam tenslotte uit de wereld van transport en logistiek.”

Voorbeeld van een bedrijf dat veel telegrammen verstuurde was Philips. 
Bij alle jubilea van medewerkers in heel Nederland feliciteerde de directie 
in Eindhoven hun mensen per telegram. Toen op het hoofdkantoor in de 
lichtstad de boodschap binnenkwam dat dit voortaan niet meer mogelijk 
was, vonden ze een andere manier om hun mensen te feliciteren. 

De marketingafdeling van TPG-KPN communiceerde continu naar buiten 
dat het telegram niet meer bestond. En hoewel dit dus pertinent niet 
naar waarheid was, was het resultaat wel dat veel bedrijven zoals 
Philips in bovenstaand voorbeeld een alternatief zochten en vonden. 
Veel van die bedrijven kende Rob inmiddels wel van naam. En die heeft 
Unitel later ook nog actief benaderd met de boodschap dat het nog 
zeker wel mogelijk was om telegrammen te versturen. In verreweg de 
meeste gevallen waren die toen al niet meer geïnteresseerd. Die bedrijven 
hadden al besloten voor een alternatief en gingen zo’n beslissing niet 
meer terugdraaien. 

Veel klanten waren weg en toch een florissante start
“Die klanten waren we dus gewoon kwijt. Dat was op dat moment 
natuurlijk ontzettend vervelend. Maar achteraf gezien is dit misschien 
wel for-the-best geweest. Want stel je voor, we hadden die klantenlijsten 
overgenomen. Die klanten waren op dat moment al door TPG-KPN 
geïnformeerd over het stoppen van de telegramdienst. Dan hadden 
wij wel een hogere overnamesom moeten betalen, terwijl veel van 
die klanten waarschijnlijk dezelfde reactie hadden gegeven als nu: we 
zijn er al mee gestopt en beginnen niet opnieuw. Ik denk niet dat dit 
een rendabele investering was geweest. Het beste was geweest als wij 
de telegrammendienst hadden overgenomen voordat TPG-KPN naar 
buiten had gecommuniceerd dat deze zou stoppen. Want op dat moment 
werden er via TPG-KPN jaarlijks nog tachtigduizend telegrammen 
verstuurd. Dat is best veel, dat aantal hebben wij nooit meer gehaald.” 
Desondanks was het vanaf het eerste moment een florissante business, 
vooral omdat al snel meerdere, internationale overnames volgden. 
Maar daarover later meer.

Om te begrijpen hoe het mogelijk was dat iemand zo’n opmerkelijke 
beslissing met zulke ingrijpende gevolgen in een fractie van een seconde 
zo resoluut kon nemen, is het nodig om nader kennis te maken met de 
persoonlijkheid en vorming van Rob van Hoof als ondernemer en persoon. 
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Rob fantaseert al vroeg over zijn transportbedrijf
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Veel mensen denken dat elke 
succesvolle ondernemer bijna 
onbegrensde ambitie heeft. 
Rob van Hoof is echter het levende 
bewijs dat dit beslist geen universele 
waarheid is. Want ambitieus is Rob 
totaal niet. Nooit geweest ook. 
Macht, status en roem? Hij geeft er 
niet veel om. En geld? Dat is voor Rob 
slechts een instrument voor de sterkste 
drive in zijn leven: onafhankelijkheid. 
Zelf bepalen wat je doet, hoe je het 
doet en wanneer je het doet. Zijn 
aangeboren eigenzinnigheid – zelf 
noemt hij het ‘eigenwijs’ – bracht 
hem tot fundamentele beslissingen 
die waarschijnlijk geen andere 
ondernemer met z’n volle verstand 
zou hebben genomen. Het bracht 
zakelijk succes. En dat heeft alles te 
maken met zijn aangeboren karakter, 
zijn vorming tot ondernemer en visie 
op ondernemerschap. 

Hoofdstuk 2;  Vorming en visie van de ondernemer Rob van Hoof

“Ik wil directeur worden van een transportbedrijf”, antwoordde kleine 
Robje van Hoof (1966) begin jaren zeventig als hem werd gevraagd wat 
hij later wilde worden. Want vrachtwagens hadden zijn bijzondere 
belangstelling. Niet zo vreemd, want vanaf zijn vroegste jeugd eind 
jaren zestig in Roosendaal kwam hij over de vloer bij Heynen Transport. 
Met bewondering keek het jongetje naar de baas van dat grote trans-
portbedrijf. En dan wist hij: later wil ik mijn eigen transportbedrijf. 

Geboren met ondernemersbloed
Rob zat nog maar net op de basisschool, toen al duidelijk werd dat 
ondernemersbloed door zijn aderen vloeide. De handelsgeest zat er 
al vroeg in. “Toen ik eens van iemand een stapel stickers kreeg, ging ik 
ermee langs de deuren om ze te verkopen. Toen was ik een jaar of acht 
of negen. Een paar jaar later had een van onze buurmannen een stapel 
stoeptegels te koop. Toevallig had ik gehoord dat een andere buurman 
van plan was om een terrasje aan te leggen. Toen kocht ik die tegels van 
de één en verkocht ze gelijk door aan de andere buurman. Ook had ik 
later een folderwijk. Die besteedde ik wel eens uit aan een jongen uit 
mijn straat. Welbeschouwd was dat eigenlijk mijn eerste ‘personeelslid’, 
ik was een jaar of twaalf.”

Rob was een regelneef. Zo nam hij vaak het voortouw als het ging om 
wat de kinderen uit de buurt met elkaar gingen doen. Ondernemend 
bezig zijn zat in de aard van het beestje. Zijn ondernemersgenen 
zouden hem in zijn latere leven nog heel goed van pas komen, vooral 
vanwege zijn innerlijke drive naar onafhankelijkheid.

Drang naar 
onafhankelijkheid
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Minimale inspanning, maximaal resultaat
Op het gymnasium kwam één aspect van Rob’s ondernemers-DNA heel 
snel en duidelijk bovendrijven. En dat is de kwaliteit om met minimale 
inspanning maximaal resultaat te behalen. Zo behoorde het behalen van 
een cum-laude middelbareschooldiploma zeker niet tot zijn ambities. Hij 
werkte zo pragmatisch mogelijk: “Als ik zonder moeite ervoor te hoeven 
doen een zesje kon halen, dan ging ik niet mijn best doen om er een negen 
van te maken.” Rob slaagde met een vijf, drie zessen en drie achten. 
De hoogste cijfers haalde hij op talen, zijn aangeboren talenknobbel 
maakte hem tot natuurtalent: “Zonder er ook maar iets voor te doen 
had ik een 9,8 op m’n eindexamen Engels.”
  
Ambitieus in de zin van prestatiegericht is Rob in het geheel niet. 
Niet op school, niet in sport, nergens in. “Veel mensen denken dat je als 
succesvol ondernemer ambitieus moet zijn, maar ik ben het levende 
bewijs van het tegendeel. Eigenlijk heb ik ook gewoon veel geluk gehad 
dat mijn ondernemingen zo succesvol werden. Voor mijn gevoel ging 
het best gemakkelijk.” 

Onafhankelijkheid
Rob’s ambitie lag op een heel ander vlak: hij wilde onafhankelijk zijn. 
“Ik wil het zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen. Natuurlijk kan dat 
nooit helemaal. Niemand is volledig onafhankelijk van anderen. Er is 
altijd sprake van samenspel en samenwerking met andere mensen. 
Maar ik streef wel een grote mate van onafhankelijkheid na.”

“Dat was ook een rode draad vanaf mijn vroege jeugd, al toen ik nog op 
school zat. Ik hield er beslist niet van dat ik naar school moest of dat ik 
verplicht ergens aan mee moest doen. Niet dat ik in die tijd niet open 
stond voor andermans mening. Ik luisterde wel, maar bepaalde zelf wel 
wat ik met die informatie deed. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven.” 

 “In mijn eerste echte baan bij Heynen Transport in 1986 werkte ik 
onder een chef van wie ik veel leerde. Ik keek goed naar hoe hij dingen 
deed en oploste. Vooral van de dingen die hij in mijn optiek verkeerd 
aanpakte leerde ik veel. Misschien wel bijzonder, maar ik focuste 
destijds vooral op het leren hoe het niét moest. Ook pakte hij in mijn 
optiek veel zaken wel goed aan, achteraf heb ik van hem ook heel veel 
kennis opgedaan die mij later hielp om mijn doelen te bereiken.”

Conflicten vermijden en mensen tevreden stellen
“Door mijn drang naar onafhankelijkheid ben ik 
zeker niet de gemakkelijkste.” Een coach die Rob 
eens begeleidde, zag dat overigens anders. Die 
vond hem juist veel te gemakkelijk. ‘Je geeft mensen 
de ruimte, laat ze hun gang gaan en staat toe dat 
ze hun grenzen steeds verder oprekken. Je moet 
duidelijker je grenzen aangeven.’ Die coach 
begeleidde Rob daarbij. Maar vanuit zichzelf is hij 
iemand die mensen graag blij maakt en tevreden stelt. 
Medewerkers bijvoorbeeld krijgen van hem veel 
vrijheid met de bijbehorende verantwoordelijkheid: 
“Fouten maken mag, tekortkomingen hebben ook, als 
het maar leidt tot verbeteringen.”

Studeren, maar wat?
Na de middelbare school wist Rob niet wat hij moest 
gaan doen. Hij wilde wel graag studeren, maar wilde 
niet als zovelen een rechten-studie oppakken. Dat 
wereldje sprak hem totaal niet aan: “Ik zou nooit als 
advocaat iemand kunnen verdedigen die schuldig is, 
omdat ik absoluut niet tegen onrecht kan. Ik nam 
het al op de lagere school op voor mensen die onrecht 
werd aangedaan. Ik was 18 jaar en besefte nog totaal 
niet dat rechten veel meer was dan alleen maar 
strafrecht, dat je dat ook heel goed kon gebruiken 
om ondernemer te worden.” 

“Van wiskunde begreep ik te weinig. Al die formules 
waren voor mij ongrijpbaar. Ook van economie en 
bedrijfseconomie had ik geen kaas gegeten. Als je 
het zo bekijkt, is het eigenlijk best bijzonder dat ik 
een succesvol ondernemer ben geworden.” 

“Eigenlijk heb ik als ondernemer mezelf alle 
benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd, 
met behulp van vakbladen, internet, seminars en 
andere bijeenkomsten. Ik las verhalen van 
succesvolle en minder succesvolle ondernemers 
en vond beide kanten van de medaille inspirerend, 
die sterkten mij in mijn motivatie om door te gaan. 
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Een interview in Quote
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Uit de verhalen van minder succesvolle ondernemers leerde ik dat ik 
niet de enige was bij wie het nog niet zo goed ging en aan succesvolle 
ondernemers trok ik mij juist op. Ik denk zelfs dat het ontbreken van 
een (bedrijfs-) economische achtergrond in mijn geval een voordeel 
was, omdat ik toch wel mijn eigen weg ga. Als ik denk ‘zo kan het’, dan 
gaat het ook zo gebeuren.” En die eigenzinnigheid bleek later zelfs 
misschien wel de sterkste pijler onder zijn succesvol ondernemerschap.

Studie Scandinavistiek, uit liefde voor talen en Noorwegen
Iets met talen moest het worden. En vanwege zijn liefde voor Noorwegen 
kwam hij uit bij Scandinavistiek. Dat ging hij studeren aan de Universiteit 
van Amsterdam. Door vakken als Algemene Taalwetenschappen en 
Algemene Literatuurwetenschappen viel dit hem erg tegen: 
“Ja, daar haakte ik echt af. Die studie was voor mij niet praktisch genoeg. 
Ik was toen net 18 en wetenschappelijke taaltheorie interesseerde mij 
totaal niet. Ik besloot te gaan werken, met een opleiding ernaast.”

Aan de slag in de transportwereld
“Ik ging terug naar Roosendaal en klopte aan voor werk bij Heynen 
Transport. Ik mocht daar aan de slag als assistent-planner. Na een half 
jaar werd ik planner en dat werk deed ik nog een tijdje. Mijn carrière 
ontwikkelde zich daar naar mijn mening echter niet snel genoeg en 
dus ging ik weg. Daarvan heb ik in eerste instantie wel spijt gehad, het 
voelde toch een beetje als ‘mijn’ bedrijf, waar ik als kind al liep. 
Bij transportbedrijf Jonker in Roosendaal vond ik nieuw werk.”

“Al snel zagen ze het op het hoofdkantoor van Jonker in Veendam wel in 
mij zitten. Ze vroegen mij om op het hoofdkantoor als planner te komen 
werken. Ik kwam thuis en zei tegen Astrid: ‘Wat zou je ervan vinden 
om naar Veendam te verhuizen?’ Die opmerking resulteerde bij haar in 
eerste instantie bijna in een paniekaanval. We gingen toch maar kijken, 
aangezien ik qua carrière een flinke stap vooruit kon maken. We besloten 
de uitdaging aan te gaan en verkasten naar het Noorden. Na een tijdje 
in een huurwoning besloten we ons definitief in Groningen te vestigen 
en kochten een vrijstaande woning in het buitengebied, bij Alteveer.”

De resultaten die Rob behaalde bij Jonker Veendam waren goed en 
langzaam maar zeker dacht hij steeds vaker na over de mogelijkheid om 
zelf een bedrijf te beginnen. Toch hield Rob het nog zeven jaar vol: “Ik 
geef niet gemakkelijk op en wil doorgaan totdat ik er toch het beste van 
gemaakt heb, totdat ik bereikt heb wat ik wil.”

Een van de 
eersten met 
een mobiele 
telefoon

De affiniteit van Rob met telecommunicatie is een uitvloeisel 
van zijn werk als planner in de transportsector. Want al in 1988 
was hij een van de eerste mensen met een mobiele telefoon, 
hoewel mobiel toen nog een totaal ander begrip was als 
tegenwoordig. “Dat was een grote koffer met bovenop een 
telefoon aan een magneet en een gigantische antenne eraan. 

Ik weet nog dat ik in die tijd met zo’n enorme mobiele telefoon 
door het overdekte Autorama winkelcentrum in Veendam liep 
toen ik gebeld werd. Ik dook toen ergens in een hoekje, dat deed 
ik altijd als ik erop gebeld werd, want dat was toch wel enigszins 
een raar gezicht. Er kwam iemand langslopen die riep: ‘Moet 
je eens kijken, daar staat iemand te bellen met een mobiele 
telefoon.’ Zo bijzonder was dat nog in die tijd.”
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De ongewisse toekomst als zelfstandig 
ondernemer lag in het logische verschiet. 
De vraag was alleen: ondernemer in wat? 
Rob had werkelijk geen flauw idee.

De laatste dagen als werknemer
Rob vertrok pas bij Jonker toen hij een betere 
baan kon krijgen. Hij werd aangesteld als 
bedrijfsleider bij Merema Transport in Delfzijl. 
Maar wat hij diep van binnen al een tijdje wist, 
werd werkelijkheid: Rob was niet in de wieg 
gelegd voor werknemer. Hij wist toen eigenlijk 
al dat hij moest gaan ondernemen. Niet veel 
later, we schrijven 1996, diende hij zijn ontslag in.

22 november 1986 
Eerste ontmoeting Rob en 
Astrid in discotheek ‘Magic’

1 mei 1989 
Verhuizing naar Veendam, 
Skagerrak 65

1 mei 1992 
Verhuizing naar Alteveer, 
Tangerveldweg 7

1 mei 1996 
Begin bedrijf 
‘Tele-Intermediair’

1986 1989 1992 1996
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Logo-ontwerp door Rob
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Rob nam in 1996 ontslag omdat hij 
wist dat hij ondernemer wilde worden. 
Maar hij had geen flauw idee van het 
soort ondernemerschap, de producten 
of diensten waarop hij zich met succes 
zou kunnen storten. Op dat moment 
kwam er iets op zijn pad: de telex.

De oubollige en 
volledig achterhaalde 
telex, een zakelijk 
succesverhaal

Hoofdstuk 3

Zijn zus Ilse was eigenaar van een administratiekantoor met daarbij 
een telexservice: bedrijven die zelf geen telexapparaat (meer) hadden 
konden bij het kantoor terecht om telexen te verzenden. Dit was hét 
schriftelijk communicatiesysteem voor bedrijven voordat de fax in de 
jaren tachtig zijn intrede deed. 

Door de snelheid en het gebruiksgemak werd de fax snel populair. Het 
ging ten koste van gebruik van de telex, die slechts een paar jaar later 
- zo halverwege de jaren negentig - steeds minder werd ingezet. Veel 
bedrijven deden de dure telex de deur uit omdat ze toch nog maar een 
paar telexberichten per maand of per jaar verstuurden. 

Gebruik van de telex verdween echter nooit helemaal. Vooral in interna-
tionaal handelsverkeer - zoals de luchtvaart en de maritieme sector - en 
voor documenten met juridische status bleef de telex het geëigende 
communicatiemiddel. Ook waren er in die tijd nog vele landen, vooral 
in andere werelddelen, waar bedrijven of organisaties per fax slecht 
bereikbaar waren. Die ondernemingen hadden nog geen fax of de infra-
structuur voor telefonie, waarover de fax werkte, was onvoldoende. 

Muismat
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Wat is telex 
nou eigenlijk 
precies?

Telex (of verreschrijver; Engelse afkorting van teleprinter exchange) 
is een manier om op elektronische wijze berichten te versturen of 
schriftelijk te communiceren. De telex ontstond in de jaren twintig 
en is eigenlijk zelfs het eerste medium dat het moderne “chatten” 
toeliet: een interactieve manier om teksten af te drukken op een 
typemachine op afstand, in het Engels doorgaans teleprinter 
genoemd. De al sinds 1867 bestaande stock ticker kon alleen 
beurskoersen en dergelijke ontvangen, en afdrukken op een strook 
papier. Dit was echter uitsluitend eenrichtingsverkeer. Het grote 
nadeel van de telex is dat deze een eigen netwerk van centrales en 
kabels nodig heeft. 

Telex heeft een rijke geschiedenis en lag mede aan de basis van de 
economische internationalisering van de laatste decennia. Vanaf 
de jaren tachtig heeft de telex een enorme concurrentie gekregen 
van de telefax, die inmiddels ook al achterhaald is door de sterke 
opkomst van e-mail. Veel bedrijven en organisaties hebben nog wel 
een telefax, naast vele andere communicatiemiddelen. Wetgeving 
met betrekking tot de geldigheid van documenten speelt hierin 
onder andere een rol. Telex hield nog enige tijd stand tegen de 
fax, omdat hiermee verstuurde berichten rechtsgeldig waren en 
de met fax verstuurde berichten toen nog niet. Toen de rechter 
faxberichten erkende als rechtsgeldig werd de telex definitief 
overbodig.

In Nederland werd de telex in 1933 geïntroduceerd. Op 9 februari 
2007 stopte KPN na 74 jaar met traditionele telex en stapte over 
op webtelex. Er waren toen nog ongeveer 200 gebruikers. De telex 
wordt echter tot op heden nog steeds gebruikt in de luchtvaart, in 
de maritieme industrie, bij banken en bij hogere overheden.

(bron: Wikipedia)
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Een niche op een krimpende markt
De telexdienst van Ilse speelde in op de 
afgenomen vraag naar telex, wat eigenlijk een 
gat in de markt was: een niche op een krimpende 
markt, een levensvatbare bedrijfstak maken van 
een product aan het eind van de economische 
levenscyclus. Voor Ilse was het simpelweg een 
neventak, het administratiekantoor was zonder 
enige twijfel de corebusiness. 

Ilse wist dat haar broer graag iets voor zichzelf 
wilde beginnen. En hoewel er nog best wat 
handel zat in de telexen, bood zij Rob aan om 
deze neventak over te nemen en hiermee als 
zelfstandig ondernemer verder te gaan. 
Rob zag wel heil in dit technisch en economisch 
sterk achterhaalde product als basis van zijn 
ondernemerschap: “Wat anderen achterhaald 
vinden en afdanken, daar zie ik wel toekomst in. 
Dat is het bijzondere van mijn visie.” 

Het liep nog niet meteen storm
Na de overname runde hij zijn telexbedrijfje Tele Intermediair vanuit huis. 
Heel veel telexberichten hoefde Rob in het begin niet te verwerken: 
“Als er een telexbericht binnenkwam voor een van mijn klanten, dan 
scheurde ik die van de rol en stuurde die vervolgens per fax door naar de 
geadresseerde. En als mijn klanten een telex wilden verzenden, stuurden 
ze mij die per fax en dan typte ik hem voor verzending over. Dat waren 
soms echt ellenlange berichten. Was het bericht verzonden, dan ging ik 
weer verder met het werven van nieuwe klanten.”

De omzet was niet slecht voor een beginnend bedrijf maar ook zeker niet 
voldoende om op termijn bestaansrecht te houden. Dus ging Rob op zoek 
naar nieuwe klanten: “Op de dag dat ik daarmee begon, stuurde ik per 
telex een bericht naar heel veel bedrijven die nog een eigen telex hadden, 
met daarin de mededeling: ‘Hebt u nog zo’n onrendabele telex staan? 
Doe die maar de deur uit en verstuur uw telexen voortaan via ons.’ 
Gaandeweg de dag belde mijn vriendin Astrid vanaf haar werk bij ADO 
Vitrage in Bellingwolde om te vragen hoe het ging. Ik zei voor de grap: 
‘Zeg je baan maar op en kom snel naar huis. Het loopt hier helemaal uit 
de hand.’ Dat zou ze nog gedaan hebben ook, maar het was helaas niet 
nodig: de handmatige marketingactie leverde best wel wat reacties op, 
maar het liep bepaald niet gelijk storm. De eerste nieuwe klant was een 
bedrijf dat Hoff & Co heette, dat weet ik nog.”

Niet elk zakelijk plan verandert in goud
Ondernemend als hij was, richtte Rob niet al zijn pijlen op het telexbedrijf. 
Hij deed er verschillende andere dingen naast, bijvoorbeeld wat klussen 
in Nederland voor Noorse transportondernemingen. Ook probeerde hij 
in de periode 1996-2001 verschillende andere zakelijke activiteiten van 
de grond te krijgen. Hij had vele ideeën, die om uiteenlopende redenen niet 
succesvol uitpakten. Hij ervoer wat bijna elke ondernemer aan den lijve 
ondervindt: hoe goed een idee ook lijkt, niet alles wat je vol enthousiasme 
aanpakt, verandert in goud. 

Zo ging Rob onder de naam Unitel de markt op met u-business - unified 
messaging, een concept waarbij alle communicatiemiddelen werden 
ondergebracht in één systeem en één softwarepakket: telegram, telex, 
e-mail, fax en X400 (e-mail in een besloten netwerk). Wat toen niet van 
de grond kwam, is later wel succesvol door anderen uitgerold. 

Mailinglijst: groen gemarkeerde bedrijven werden klant
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‘Een bedrijf hoeft niet te 
schitteren, degelijkheid 
is veel belangrijker’

Hiermee was Rob zijn tijd dus te ver vooruit. De markt bleek nog niet 
klaar voor deze Unitel Messaging Services (UMS). Ook verkocht hij naast 
telexsystemen ook aanvullende producten aan bestaande klanten, zoals 
Orbis software, pc’s, computernetwerken en Zetafax faxsoftware. 
Ook was hij nog een tijdje reseller voor telefoonaanbieder Versatel. 

Telexen verzenden en telexapparaten verkopen
Later kwamen er meer klanten bij. Maar de basis bleef onvoldoende voor 
zijn beoogd ondernemerschap. Natuurlijk, het leek een relaxed leven: 
de opdrachten kwamen vanzelf binnen, het was niet veel werk en het 
enige dat hij ervoor hoefde te doen was thuis zijn. Maar Rob wilde meer, 
had ‘tijd over’ en zocht naar uitbreiding: Maar wat moest hij nou toch eens 
gaan doen als ondernemer? “Iets produceren kon ik niet en ik had naast 
unified messaging geen andere ideeën om zelf innovatieve producten 
of diensten te ontwikkelen. Wel kon ik goed verkopen. Daarom zocht ik 
naar producten van anderen die ik dan aan de man kon brengen. Al snel 
werkte ik zestig tot tachtig uur per week om ons bedrijf te laten groeien.”

In die tijd deed internet zijn intrede bij het brede publiek. Het wereldwijde 
web stond nog in de kinderschoenen, was in 1996 nog maar net beschikbaar 
voor de gewone man. Rob besloot op internet te gaan zoeken via HotBot, 
een van de eerste zoekmachines: “Ik was toch al met telex bezig en dus 
ging ik een beetje op het woord ‘telex’ zoeken. Zo kwam ik terecht bij het 
Britse bedrijf Network Telex dat nog telexsystemen verkocht en leverde 
in Engeland.” Rob nam contact op, vroeg of ze al een agent in Nederland 
hadden en kreeg een ontkennend antwoord. Daarop maakte hij een afspraak. 
De Britten zagen wel wat in uitbreiding van het werkgebied en zo werd 
Unitel de Nederlandse agent van Network Telex. Hij bedong er gelijk bij 
dat hij heel West-Europa mocht bedienen. 

Een tafel vol 
verfspetters met 
een gordijn erover, 
dat kon echt niet

Terwijl Rob werkte aan de opbouw van zijn telexbedrijf, ging 
het met de telexdienst van KPN juist de andere kant op. KPN 
trok de stekker uit haar Telex Berichten Overname Dienst en 
zocht naar een partij die haar klanten wilde blijven bedienen. 
Die vonden ze in Unitel en dus toog er een delegatie vanuit 
Den Haag naar Alteveer om de overname te bespreken. Astrid: 
“Ons kantoor was een kamer in ons woonhuis met een bureau 
en een tafeltje dat we ooit hadden gebruikt als verftafel - vol 
spetters - met een gordijn erover gedrapeerd. Ik vond dat we 
de officiële delegatie van KPN echt niet in die setting konden 
ontvangen en bestelde gauw bij Wehkamp op afbetaling een 
nieuw tafeltje met vier stoelen om deze ‘hooggeplaatste mensen’ 
met enige egards te kunnen ontvangen. En blijkbaar was die 
uitstraling professioneel genoeg, want de deal ging door.”

‘Heel vaak werd ik uitgelachen omdat ik telexsystemen verkocht’
Tot dan toe had KPN de telexhandel in Nederland voor zijn rekening 
genomen, maar die had zich al min of meer teruggetrokken van deze 
markt. KPN verkocht toen al geen telexsystemen meer. Wel waren er 
nog enkele andere, kleine bedrijven die telexen aan de man brachten: 
“Het was zelfs nog een behoorlijke vechtmarkt, waarin wij ons onder-
scheidden als echte specialist, andere aanbieders deden telex er vaak 
maar een beetje bij.”

Een telexmodem
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1 september 1996 
Eerste zelf binnengehaalde 
klant telex service: ‘Hoff & Co’

1 september 1997 
Wijziging naam naar 
‘Unitel’ (eenmanszaak)

17 september 1998 
Eerste telexsysteem (TX3000) 
verkocht aan ‘Mostert Oilseeds’ 
in Werkendam

1996 1997 1998

“Hoe vaak ik wel niet uitgelachen ben omdat ik telexsystemen verkocht. 
Telex. Dat vonden collega-ondernemers wel zo ‘dom’. Want je gaat toch 
niet volledig inzetten op  een krimpende markt?” Beide pijlers onder Unitel 
waren twee producten in dezelfde markt. En die bleken elkaar uitstekend 
aan te vullen. Soms wilde een bedrijf niet overstappen naar de telex-
berichtendienst omdat ze nog voldoende telexen verzonden om een eigen 
telexapparaat rendabel te maken: “Dan anticipeerde ik daarop met het 
aanbieden van een nieuw systeem. Dat werkte heel goed want vaak waren 
de telexapparaten verouderd. Ik bood ze dan een computergestuurd 
telexsysteem aan, heel mooi en innovatief.” Nog steeds was het telexbedrijf 
geen enorme vetpot, maar de onderneming liep wel dermate goed dat 
Astrid in 1999 meer uren kon en wilde gaan steken in het eigen bedrijf. 
Minder uren werken kon niet bij ADO, waarop ze maar gelijk haar werk 
daar volledig opzegde om vanaf 18 april volledig in de telexbusiness aan 
de slag te gaan. 

Drie foto’s uit de begintijd: altijd aan het werk

Eerste nieuwsbrief
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Van stad naar stad met handelswaar, als een authentieke koopman
Kort voordat Astrid fulltime aan de slag ging in de zaak, kwam de eerste 
stagiaire, Joyce Schreuder. Zij had niet veel later ook de eer om de eerste 
werknemer van het bedrijf te worden. Zij ging zich bezighouden met 
verkoop binnendienst en het doorsturen van binnenkomende telexen. 
Want Rob ging de telexsystemen verkopen en was daarmee veelvuldig 
onderweg en Astrid deed met name de administratie. Rob stouwde de 
kofferbak van zijn auto vol met telexapparatuur en ging de boer op. 
Hij reisde van stad naar stad met zijn waar, het authentieke koopmans-
ambacht. De ene week reed hij naar Frankfurt, de volgende keer naar 
Rotterdam, dan weer naar Hamburg. Eerst waren dit steden in Nederland, 
Duitsland, Luxemburg en België, later kwamen daar Denemarken, 
Zwitserland en Zweden bij. In één jaar sliep Rob meer dan honderd 
nachten in hotels en pensions.

Ook ’s nachts 
in bed namen 
we gewoon de 
telefoon op

In het holst van de nacht rinkelde de telefoon bij Unitel. Rob 
en Astrid deden altijd hun best om het bedrijf zo indrukwekkend 
mogelijk te presenteren, maar wat de beller niet wist was dat 
de telefoon gewoon naast hun bed lag. 

Volledig slaapdronken had Astrid nog net het besef dat ze 
moest opnemen met de bedrijfsnaam. “De man aan de tele-
foon moet haast wel aan mijn stem hebben gehoord dat ik net 
wakker werd”, vertelt Astrid. “En nadat ik tegen hem zei dat ik 
hem even zou doorverbinden met mijn collega en vervolgens 
de telefoon aan Rob naast me gaf, moet de man voor mijn 
gevoel wel de indruk hebben gekregen dat de medewerkers 
van Unitel op hun werk het bed met elkaar delen. Maar hij liet 
gelukkig niets merken.”

Onderweg nog even notities nalezen vóór een presentatie

Astrid en Joyce
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Hoewel Unitel heel West-Europa met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk mocht bedienen, bleef het werkgebied beperkt tot deze 
zeven landen. Engeland deed Network Telex zelf en Frankrijk probeerde 
hij nog wel, maar daar kwam het nooit van de grond. En ook in Noor-
wegen - het favoriete vakantieland van Rob en Astrid - ging hij nooit de 
boer op. Waarom niet? “Geen idee eigenlijk. Achteraf stom natuurlijk, 
want ik kom daar ontzettend graag.”

Telex als koopwaar en tegelijk marketinginstrument
De telex was niet alleen Rob’s handelswaar, het was ook gelijk zijn 
marketinginstrument. Want via dit systeem stuurde hij vooraf naar alle 
op telex aangesloten bedrijven en organisaties in de betreffende stad 
een aankondiging van zijn bezoek: “Ik liet dan de hele dag de telex lopen 
en probeerde alle beschikbare nummers uit. Als er een klant op een 
bepaald nummer zat, dan kreeg die een bericht. Ik liet weten wanneer 
ik in de buurt zou zijn en bood ze dan een gratis proefinstallatie van een 
nieuw telexsysteem aan. Als ze het wat vonden, konden ze het kopen. 
Of leasen, dat had ik nog liever. Bij kopen was overigens een service-
contract bij ons verplicht, ook dat zorgde voor klantenbinding. Deze 
verkooptechniek sloeg aan. Want als bedrijven eenmaal dat nieuwe ap-
paraat gratis op proef op de computer hadden aangesloten, ontdekten 
ze dat ze hiermee veel meer opties hadden. Ik liet de meerwaarde zien 
en verkocht zo behoorlijk goed. Dit zorgde ervoor dat ons telexbedrijf 
ging groeien en bloeien.”

‘Ik installeerde het telexsysteem zelf. 
Klein probleem: dat kon ik helemaal niet’
Met veel lef positioneerde Rob Unitel als telexspecialist bij grote multi-
nationals. Hij liet het lijken alsof hij een omvangrijke organisatie vertegen-
woordigde. Want bedrijven die op dergelijke schaal opereren, doen per 
definitie alleen maar zaken met andere grote partijen: “Daar kom je 
echt niet zo maar aan tafel als kleine zelfstandige. Als we dan een telex-
systeem verkochten en ik dat later persoonlijk kwam installeren, had ik 
vaak wel wat uit te leggen. Dan vertelde ik dat de monteur ziek was of 
het te druk had en dat ik toevallig toch deze kant op moest.”

Mei 1999 
Eerste echte grote deal: groot 
telexsysteem verkocht aan het
ministerie van defensie van Egypte

18 april 1999
Astrid komt full time in 
de zaak werken

7 juni 1999
Oprichting 
‘Unitel Holding BV’ 
en ‘Unitel BV’

1999

Eind 1998 
Eerste stagiair Joyce 
Schreuder, later eerste 
medewerker

1998

Joyce



Twintig jaar telex & telegrammen   38

“Ik installeerde in eerste instantie de telexsystemen zelf. Klein probleem: 
dat kon ik helemaal niet. Vooral in het begin was mijn technische kennis 
van telexsystemen en ICT zeer beperkt. Na het sluiten van de deal met 
Network Telex kwam er precies één keer iemand over uit Engeland om mij 
het functioneren van één soort telexapparaat te leren. Telexinstallateur 
Tony Hunt leerde mij hoe de installatie van de TX3000 werkte en voor 
de rest moest ik alles zelf maar uitzoeken. Gelukkig hadden veel van onze 
klanten prima systeembeheerders. Ik acteerde een prima installateur, maar 
liet hen ondertussen helpen terwijl ik heel goed oplette en alle informatie 
als een spons opzoog. Zo ontwikkelde ik mijn ICT kennis, zodat ik het 
installeren al vrij snel ook zelf kon doen. Het duurde in het begin wel lang, 
maar het lukte altijd. De TX3000 was overigens het eerste telexsysteem 
dat wij ooit verkochten, aan Mostert Oilseeds in Werkendam.”

Een graantje meepikken van de millenniumbug  
De verkoop kreeg nog eens een extra boost in de aanloop naar 2000. 
In de periode voor de millenniumwisseling was heel de zakenwereld in 
paniek omdat computer- en communicatiesystemen niet voorbereid 
zouden zijn op het jaar 2000. Zakenlieden, bestuurders en managers 
waren doodsbang dat ook telexsystemen vanaf 1 januari 2000, 0.00 uur 
niet meer zouden werken. “De IT sector maakte mensen bang. En hoewel 
we daar zelf niet aan meededen, bracht dit ons wel veel. Want bedrijven 
die nog met oude telexapparatuur werkten besloten nu ineens toch te 
gaan investeren in onze apparatuur, die gegarandeerd millenniumproof 
was”, vertelt Rob. Zo werd de millenniumbug een goudmijntje voor de 
ICT en pikte Unitel daarvan ook een mooi graantje mee.

“Onze millenniumproof telexoplossing bracht ons zelfs naar de CEBIT 
vakbeurs in Hannover, waar wij als mini-bedrijfje standhouder waren 
tussen alle grote ICT- en computerbedrijven van over de hele wereld. 
Wij voelden ons de kleinste met het oubolligste product en werden ook 
inderdaad letterlijk uitgelachen. Het deed me helemaal niks. Want het 
ging steeds beter met ons bedrijf. En ik wist dat er nog veel meer in zat.” 

Beste ICT Idee van Nederland
“Een bijna doodverklaard product, helemaal aan het eind van de levens-
cyclus, daar zie ik wel heil in. Als niemand het meer wil, pak ik het met 
beide handen aan. De markt voor telex was misschien mondiaal gezien 
minuscuul, ons bedrijf is natuurlijk ook zeer kleinschalig voor een zo 
internationaal opererende organisatie. Een oubollig en volledig achterhaald 
ding als de telex is twintig jaar later nog altijd in gebruik. Wij koppelden 

Zit de stekker 
er wel in?

“In de loop der tijd leer je problemen herkennen. Als er dan 
een bedrijf belde met een storingsmelding, vroeg ik gelijk of de 
stekker er wel goed in zat. Zo ook bij een telefoontje van onze 
klant Peterson in Antwerpen. ‘Uiteraard’, was de bijna veront-
waardigde reactie aan de andere kant van de lijn. Dus ik in 
de auto, vier uur rijden naar het Kattendijkdok in Antwerpen, 
bleek het toch de stekker van de printer. Die plugde ik even in, 
waarna ik in de auto stapte en vier uur terugreed. Gelukkig 
werden mijn uren goed betaald. Ik vond het geweldig!”

Telexprinter

Telexmodem

Duitse telefoonkaart
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dit aan het Orbis datamanagement softwarepakket dat wij ook gingen 
verkopen, ultramodern qua functionaliteit en koppelingen. Daarmee wonnen 
we eind 2001 zelfs nog de prijs voor het Beste ICT Idee van Nederland: de 
Nederlandse voorronde van de Digital Contents Competition (DICON) van 
de Europese Commissie. Ik weet nog goed dat we plotseling telefoon 
kregen dat we hadden gewonnen. Ik vroeg ‘wat hebben we gewonnen?’, 
was al helemaal vergeten dat we hieraan deelnamen en had er al helemaal 
niet op gerekend dat we überhaupt kans maakten.” 

Het leverde Unitel een plaats op in de Europese finale op 24 en 25 januari 
2002 in Lissabon. Daar reisden Rob en Astrid met de trein heen: “Want ik durf 
niet te vliegen. En hoe bezwaarlijk dat misschien ook is voor een internationaal 
opererend bedrijf, ik stap niet in een vliegtuig. Unitel was in die tijd wereldwijd 
een van de grootste spelers op de telexmarkt. Klanten waren onder meer 
de regering van Canada en het Egyptische leger. Ik heb wel eens ontzettend 
getwijfeld of ik toch niet in het vliegtuig zou stappen om die klanten te 
bezoeken. Maar uiteindelijk heb ik dat nooit gedaan, Unitel werd bij die 
klanten altijd door anderen vertegenwoordigd.” 

‘Verkoop jij 
telexsystemen?’, 
vroeg de 
directeur

In een omvangrijk bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam 
waren de kantoren van drie multinationals gevestigd: Petro 
Survey, ITS Caleb Brett en Inchcape Shipping. Eerstgenoemde 
twee waren al klant van Unitel, de derde was in Groot-Brittan-
nië klant van Network Telex – waarvoor Unitel inmiddels de 
Nederlandse markt onder haar hoede had. Na aan een bezoek 
aan de twee klanten liep Rob eens spontaan het kantoor van 
Inchcape Shipping binnen: “Ik zei tegen de receptioniste ‘jullie 
zijn klant van ons telexbedrijf in Engeland en de twee andere 
bedrijven in dit pand zijn ook al klant bij ons’. De receptioniste 
was in eerste instantie niet ontvankelijk voor het ‘verkoop-
praatje van weer een vertegenwoordiger’.”

Ze riep de directeur erbij en die reageerde heel wat enthou-
siaster. “Verkoop jij telexsystemen??”, riep hij enthousiast 
tegen de stomverbaasde Rob. “Wat geweldig, wij hebben al 
maandenlang grote problemen met onze telex en slagen er 
maar niet in om een bedrijf te vinden om die voor ons op te 
lossen.” Goede raad was duur, want wie had er in die tijd nou 
nog verstand van een telex? En als een reddende engel in nood 
stond daar plotseling een vertegenwoordiger in telexen voor 
de balie. De directeur moet minstens hebben gedacht dat er 
stimulerende middelen in zijn koffie zaten.

Unitel werd een succes. Het bedrijf floreerde en kreeg met de prijs 
voor Beste ICT Idee van Nederland mooie erkenning. Ook stond het in 
november 2002 met softwarepakket Orbis in de finale van de Groninger 
Ondernemersprijs. Dat het bedrijf op dat moment voor een wel zeer 
rigoureuze koerswijziging stond, had toen nog niemand in de gaten. 
Ook Rob en Astrid niet. 

DICON Days Lissabon

CEBIT 1999
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Tot eind 2011 namen Tele Intermediair, Unitel en Telegram.nl deel 

aan diverse beurzen. Memorabel waren de stands op Cebit in 

Hannover, de grootste ICT-beurs van Europa, die Rob eerst in 

samenwerking met Network Telex en later zelfstandig neerzette. 

“Dat gebeurde onder het motto ‘minimale middelen, maximaal 

resultaat’. Zo nodigden wij onze relaties per telex uit om naar 

onze stands op beurzen te komen.” Op de Bedrijven Contact Dagen 

in Martiniplaza Groningen liet hij twee telegrambestellers in oude 

uniformen bij iedere stand een telegram bezorgen. 
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In Luxemburg leerde Rob een belangrijke les in 
ondernemerschap. Van een Luxemburgse bank 
kreeg Unitel een aanvraag binnen voor een 
gesprek over een nieuw telexsysteem. En dus 
stapte Rob vol goede moed in de auto om deze 
nieuwe klant te bezoeken. Eenmaal daar werd 
hij te woord gestaan door de secretaresse, die 
enkel wat aanvullende informatie wilde. Een 
paar dagen later kreeg hij een telefoontje van 
de secretaresse: “Het ging niet door, de baas 
had helemaal geen interesse in een nieuw 
telexsysteem. Dat was een leerzame ervaring: 
voer verkoopgesprekken altijd met beslissers.”

Ook in Brussel bleek de praktijk een belangrijke 
leerschool. Bij een Franstalige bank moest Rob 
een verkoopgesprek voeren. Nou spreekt hij 
een aardig woordje Frans en dus ging hij er vol 
goede moed in bespreking. Al snel kwam hij 
erachter dat zijn Frans niet volstond voor 
zakelijke besprekingen, een belangrijke les 
over zakelijke onderhandelingen: 
“Zorg ervoor dat je de voertaal van een gesprek 
goed beheerst. Beheers je de spreektaal minder 
goed dan je gesprekspartner, dan is gelijk je 
geloofwaardigheid in het geding. Spreek niet 
te snel de taal van de ander. Twijfel je, voer 
besprekingen dan in een taal die voor beide 
partijen niet de moedertaal is, in dit geval 
hadden we elkaar in het Engels te woord 
moeten staan.”

“In verkoopgesprekken vind ik het belangrijk om mensen een goed gevoel 
te geven. Het oppikken van non-verbale signalen is van het grootste belang. 
Je moet behoeftes interpreteren en oplossingen bieden. Anticiperen en 
niet opdringen. Veel luisteren en weinig spreken. De voorvallen in Luxemburg 
en Brussel zijn voor mijn gevoel geen slechte ervaringen, het zijn vooral 
belangrijke leermomenten.”

“Ik vind dat je als ondernemer altijd zoveel mogelijk gebruik moet maken 
van subsidiemogelijkheden. Wil je iets ondernemen, onderzoeken of 
ontwikkelen, dan zijn er altijd veel financieringsmogelijkheden van 
overheidswege. Niet alleen in de vorm van geld, maar bijvoorbeeld ook 
trajecten om op projectbasis mee te lopen met andere ondernemers. 
Aan dit soort mogelijkheden en projecten hebben wij heel veel gehad.”

“Zo deden wij in 1999 mee aan het project Jong Ondernemerschap in 
Groningen. De cursussen, workshops en financieringsmogelijkheden voor 
innovatieve ontwikkelingen door jonge ondernemers waren voor ons 
zeer waardevol. Via Syntens namen wij deel aan diverse adviestrajecten. 
Syntens is een zeer belangrijke organisatie voor ondernemers die zich 
willen ontwikkelen op innovatief vlak. Via de Kamer van Koophandel 
ontvingen wij subsidies voor onder meer internationalisering, export, 
werkgelegenheid, bouw van een website en beursdeelnames.” 

“Zeer waardevol was ook de IPR-subsidie, die wij in 2003 via SNN 
(Samenwerkingsverband Noord-Nederland) ontvingen voor aankoop van 
ons nieuwe kantoorpand aan de Tangerveldweg 8. Die subsidie kreeg 
overigens nog een staartje. Want volgens SNN hadden wij een paar honderd 
euro te weinig besteed en moesten wij daarom het volledige subsidiebedrag 
terugbetalen. Dat bracht ons met SNN voor de rechter, het Gerechtshof 
en uiteindelijk zelfs voor de Hoge Raad. Steeds kregen we gelijk en SNN 
kreeg uiteindelijk nog een flinke uitbrander van de hoogste rechter van 
Nederland.”

Een paar belangrijke 
lessen in ondernemerschap
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Groninger ondernemersprijs finale
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Alfabet voor Chappe-systeem
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Communicatie met andere mensen op 
afstand is zeer tijdrovend als je de 
boodschap telkens persoonlijk moet 
brengen. Daarom heeft de mens 
duizenden jaren gezocht naar manieren 
om berichten sneller over te brengen. 
De oude Grieken en Romeinen gebruik-
ten hiervoor vuursignalen. Ook rook-
signalen en de tamtam zijn bekende 
primitieve communicatiemiddelen. 
Europeanen gebruikten onder meer 
de postduif en de koerier te paard.

De optische telegraaf
Rond 1795 bouwde Claude Chappe in Frankrijk de 
optische telegraaf: houten armen waarmee de 
verzender letters kon aangeven (zie afbeeldingen). 
Op een toren zo’n acht kilometer verderop 
stond iemand met een verrekijker, die de 
geseinde letters noteerde en doorstuurde 
naar de volgende toren op ongeveer dezelfde 
afstand. Dit systeem werkte prima en kreeg 
navolging in vele landen.
 

De geschiedenis 
van telegrafie
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Uitleg over de werking van telegrafie en telex
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Elektriciteit, morse en telegram
In het begin van de 19e eeuw werd elektriciteit 
bruikbaar voor de mens. Daardoor konden Cooke 
en Wheatstone in London in 1837 het eerste 
echte telegram versturen. Samuel Morse 
introduceerde in datzelfde jaar het telegram 
in Amerika. Hij gebruikte daarvoor zijn zeer 
beroemd geworden morsecode, die heel lang 
in gebruik bleef.
 
Het telegram werd een ongelofelijk populair 
communicatiemiddel. Rond 1890 kon je in 
Engeland een telegramadres krijgen en 1903 
werden er alleen al in Engeland 92 miljoen 
telegrammen verstuurd. “In 2005 hadden wij 
een klant die al sinds 1892 abonnee was op 
een telegramadres. Ik vraag mij wel eens af of 
dit het langstlopende abonnement van enige 
soort ter wereld was”, vertelt Rob.
 

Nederland
Ook Nederland had een optische telegraaf. Daar 
kwam in 1845 de eerste telegraafverbinding bij: 
tussen Amsterdam en Haarlem, langs de 
spoorweg van de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM). Dit was enkele jaren 
een private onderneming, totdat de Staat 
deze op 1 december 1852 overnam en van 
telegrafie in Nederland een staatsbedrijf met 
monopolie maakte. Dit monopolie bleef bijna 
150 jaar bestaan, tot 2001, toen Telegram.nl de 
telegramdienst van TPG-KPN overnam.

In 1860 werden er in Nederland al 198.000 
binnenlandse en 125.000 buitenlandse tele-
grammen verstuurd. Rond 1900 waren er 623 
kantoren waar mensen telegrammen konden 
opgeven. Die werden verstuurd met 1100 
telegraaftoestellen. Er was een bovengronds 
telegraafkabelnetwerk van maar liefst 20.000 
kilometer in Nederland! Rond 1920 werden er 
in Nederland 10.000.000 telegrammen verwerkt. 
“Een aantal waarvan we nu alleen maar kunnen 
dromen”, zegt Rob.
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Telex
Rond 1933 kwam de telex op de markt, een afsplitsing van de telegram-
dienst. Telex werd geïntroduceerd als de manier om telegrammen 
te versturen vanuit je eigen kantoor, rechtstreeks naar de ontvanger 
zonder tussenkomst van de PTT.
 
 
Wereldwonder over de oceaan
Op 16 augustus 1858 stuurde koningin Victoria het eerste telegram over 
de Atlantische Oceaan. Mensen zagen dit als een wereldwonder: tot die 
dag duurde het minstens een week om een bericht te versturen tussen 
Europa en Amerika. Dat kon daarna in een paar seconden. 

Het eerste telegram van Queen Victoria aan president Buchanan was 
een felicitatie met de revolutionaire nieuwe verbinding tussen de 
oude en de nieuwe wereld. Initiatiefnemer van de kabel was Cyrus W. 
Field. Zonder kennis van communicatie besloot hij om zijn droom, een 
kabel over de oceaan, te verwezenlijken. Niemand geloofde dat het zou 
lukken. Na twee eerdere pogingen voeren in 1858 twee schepen, de USS 
Niagara en de HMS Agamemnon, vol met kabel naar het midden van de 
oceaan. Daar verbonden ze hun kabels aan elkaar. Het werkte. Op het 
kantoor van Rob hangt aan de muur een stuk van deze kabel.
 

De kabel van Cyrus Field
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Rotterdam-centrum:
De blauwe stippen zijn 

klanten van Unitel
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Telegram van de Titanic
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De moderne tijd
Andere communicatiemiddelen verdrongen in de loop der tijd lang-
zaam maar zeker het gebruik van telegrammen. Telefoon, telex, fax, 
internet, sms en WhatsApp, alle droegen zij eraan bij dat het telegram 
- koning der berichten en bericht der koningen - verwerd tot een mar-
ginaal medium. “Gelukkig maar, want anders had u dit boek nooit in 
handen gehad”, zegt Rob.

Het telegram is wat we tegenwoordig ‘hybride mail’ noemen: deels 
digitaal en deels fysiek. Ging het bij het telegram vroeger vooral om 
de snelheid, nu heeft het een heel ander USP (unique selling point): 
het is de sterke impact van de boodschap per telegram die de grootste 
rol speelt voor de meeste klanten. Die sterke impact is voor zakelijke 
klanten bijvoorbeeld van grote waarde bij direct-mailacties.
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Die impact van het telegram is voor Telegram.nl een sterk verkoopargument 
in de marketing. “Zo promoten wij tegenwoordig gelegenheden als 
geboorten, verjaardagen en jubilea als mooie momenten om indruk te 
maken met een telegram. Vanwege die impact worden telegrammen 
ook veelvuldig verstuurd bij belangrijke gelegenheden, zowel op 
micro- als macroniveau, van een geboorte of sterfgeval tot een grote 
ramp zoals 9/11 of een koninklijke bruiloft.

Het telegram heeft het internet omarmd. De meeste opgaves komen 
binnen via de websites www.telegram.nl, www.telegrammdirekt.de, 
www.telegramm.at, www.telegrammdirekt.ch, www.telegramsonline.
co.uk en diverse gelegenhedensites.
 

Het telegram als love brand
Er bestaan vele beroemde telegrammen, zoals 
dat van de Titanic, het Zimmermann-telegram 
en het ‘Long telegram’. “Op Google is hierover 
veel te vinden”, zegt Rob. Waar het telegram 
vroeger een zeer belangrijke positie innam in 
het sociale, culturele en zakelijke leven, is het 
nu een marginaal communicatiemiddel dat 
zich staande weet te houden tussen het geweld 
van e-mail en berichtendiensten zoals de chat-
apps WhatsApp en - hoe ironisch - Telegram. 
Het oorspronkelijke telegram is een ‘love brand’ 
geworden: het roept een gevoel van nostalgie 
op, je bent belangrijk als je een telegram ontvangt. 
Rob: “Dat love brand leverde ons veel persaandacht 
op. Weinig bedrijfjes met zo’n bescheiden omvang 
hebben zo vaak de nationale media gehaald.”
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‘Het telegram, bestaat dat nog?’
“Als wij ergens zeggen dat we bij de telegramdienst werken, krijgen we 
steevast als eerste vraag: ‘bestaat dat nog dan?’ Iedereen van 35 jaar en 
ouder weet wat een telegram is. Het is dus best een sterk merk”, vertelt 
Rob. “De tweede vraag is altijd: ‘waarom sturen mensen nu überhaupt 
nog telegrammen?’ Ik stel dan een wedervraag: ‘heb je er zelf weleens 
één ontvangen?’ Als ze met ‘ja’ antwoorden, dan realiseren ze zich al vrij 
snel dat ze nog wel weten van wie het telegram kwam, terwijl ze niet 
meer weten van wie ze bij diezelfde gelegenheid kaarten ontvingen. En 
de derde vraag, een beetje meewarig en met medelijden gesteld: ‘kun je 
daar dan nog wel een bedrijf van in leven houden?’ Ja dus.”
 
De toekomst
Zoals elk product hebben ook de telex en het telegram hun levenscyclus. 
Beide bevinden zich in de eindfase van die PLC (Product Life Cycle). Telex 
verdwijnt naar verwachting binnen enkele jaren volledig, als eerste van 
de grote telecomdiensten. Het telegram heeft nog wel een aantal jaren 
te gaan. Rob: “Het is bejaard, maar nog niet met pensioen. Blijf ons dus 
volgen!”
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De aanloop naar de oprichting van 
Telegram.nl was voor Rob een zware 
tijd. De hele telegrammendienst 
bestond dankzij het wijzigen van de 
originele deal met TPG-KPN uit niet 
veel meer dan een bedrijfsplan. In een 
week of zes moest er een volledig 
nieuw bedrijf uit de grond worden 
opgetrokken. Een sterke focus lag 
daarbij op continuïteit: hoe zorg je 
ervoor dat de telegramklanten van 
voorheen TPG zoveel mogelijk 
vloeiend en geruisloos overstappen. 

Onwetende hulp van KPN met gratis marketing via de Gouden Gids
Het telefoonnummer van de nationale telegrammendienst veranderde. 
Dat nummer moest nationaal bekend worden en daarbij kreeg Telegram.nl 
nog kosteloos zeer welkome hulp van KPN. Het bedrijf was uitgever van de 
Gouden Gids en publiceerde als zodanig op de achterpagina ‘belangrijke 
telefoonnummers’ van eigen diensten. Een van die nummers was dat van 
de telegramservice. “Een van de eerste dingen die ik deed, was de redactie 
van de Gouden Gids informeren over de nummerwijziging van de 
telegramdienst. Zij wisten niet beter of dit was een onderdeel van KPN 
en zo kreeg heel Nederland ons nummer onder ogen. En dat kostte geen 
cent”, vertelt Rob. “Op het moment dat KPN er achter kwam dat het ons 
nummer was dat tussen hun belangrijke nummers stond, lag de Gouden 
Gids al lang bij de mensen in de brievenbus.”

“Dat was prachtig, maar had ook een keerzijde. Want net als de redactie 
van de Gouden Gids dachten ook de meeste Nederlanders dat Telegram.nl 
onderdeel van KPN was en zo kregen wij jarenlang heel wat telefoontjes te 
beantwoorden van mensen die bij ons wilden klagen over bijvoorbeeld 
hun telefoonabonnement”.

In een week of zes tijd werd er een compleet bedrijf uit de grond gestampt
Verder moest de complete concrete bedrijfsvoering worden ingericht. 
Rob huurde een softwareprogrammeur in die een formulier ontwikkelde 
in Word, waarin de operators van de telegramservice de boodschap 
en de gegevens van de verzender en ontvanger konden invoeren. Naast 
dit stukje software was het zaak om ervoor te zorgen dat er een logistieke 
organisatie stond, de telegrammen moesten tenslotte wel worden 
afgeleverd. En er moest een administratief systeem komen, registratie 
gekoppeld aan betaling. Verder waren naamsbekendheid, vindbaarheid 

Een mediacircus en een 
eetkamer vol telefonerende 
medewerkers

Hoofdstuk 4
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en uitstraling van groot belang. Zo had Telegram.nl vanaf het eerste 
moment een digitale brochure op internet. Maar pas in 2003 kwam er 
een site waarop mensen direct telegrammen konden opgeven.

Aan alle telegrambedrijven over de hele wereld stelde Rob voor om te 
gaan werken volgens het principe ‘sender keeps all’: elkaars telegrammen 
afleveren met gesloten beurzen, waarbij het bedrag dat de klant betaalde 
volledig was voor de telegramdienst die het telegram aannam. De dienst 
in het land van bestemming zou het telegram dan gratis moeten afleveren. 
Behalve de Denen weigerde iedereen dit. Rob: “Ik stelde dit voor om de 
administratieve druk van over en weer factureren weg te nemen. 
Achteraf ben ik ontzettend blij dat vrijwel iedereen dit weigerde, want 
het aantal buitenlandse telegrammen naar Nederland was wel twintig 
keer groter dan het aantal Nederlandse telegrammen naar het buitenland. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit onze financiële ondergang was geworden 
als iedereen hiermee had ingestemd. Als ik hieraan terugdenk, word ik 
nog wel eens badend in het zweet wakker.” 

Journalisten zochten na 9/11 wanhopig naar achtergronden, 
zelfs telegrammen waren interessant
“Naast het inrichten van een volledig nieuwe bedrijfsorganisatie, 
was er ook nog eens veel druk van de media. Ik werd echt platgebeld 
door de pers. Ik rende van hot naar her voor interviews”, vertelt Rob. 
“Na 11 september 2001 was ik zelfs dagenlang alleen maar bezig met 
het te woord staan van de media. Nieuwsprogramma’s op radio en TV, 
journaals, achtergrondenprogramma’s, kranten en tijdschriften: echt 
iedereen wilde weten hoe dat ging met telegrammen in de situatie 
rond de aanslagen op de Twin Towers. Na 9/11 was het topdrukte in de 
telegrammen. Het telefoonverkeer in New York lag plat en mensen in 
Europa maakten zich zorgen om kennissen, familie en zakenrelaties in 
de Verenigde Staten. Ook wilden velen hun bekenden een hart onder de 
riem steken. Tientallen Nederlandse brandweerkorpsen, burgemeesters 

en politie-units stuurden telegrammen naar 
collega’s in de VS om hun medeleven te betuigen. 
Zonder de mogelijkheid om te bellen, was het 
versturen van een telegram plotseling een 
heel bruikbare manier om mensen in de VS te 
bereiken.”

Rob vond al die media-aandacht natuurlijk 
prima. Hij sloeg geen enkele interviewaanvraag 
af omdat alle publiciteit ontzettend welkom 
was voor de naamsbekendheid van Telegram.
nl. Op weg naar een televisie-interview kwam 
hij in de file terecht, zodat hij niet op tijd kon 
zijn. Hij belde om zich af te melden, maar tot 
zijn verbazing en vreugde wilde dat station 
zijn verhaal pertinent in de uitzending. 
En dus stapten de journalisten zelf ook in de 
auto om Rob tegemoet te rijden en troffen 
ze elkaar ergens halverwege, in Nijkerk, waar 
het interview uiteindelijk plaatsvond bij de 
plaatselijke McDonalds. 

1 september 2001 
Begin ‘Telegram Service 
Unitel’, oftewel Telegram.nl

Juni 2001
Telexsysteem verkocht 
aan Belgacom

11 september 2001
Aanslag op de Twin Towers 
in New York

12 september 2001
Oprichting ‘Telegram 
Service BV’

2001
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Een eetkamer vol met telefonerende mensen
“Het was allemaal best een uitdaging om met beperkte kennis - ik had immers 
maar een paar dagen meegelopen bij TPG - binnen zes weken een volledig 
telegrambedrijf op te bouwen. Toch heb ik er geen seconde van wakker gelegen.” 
Bij de start van de telegramdienst had Rob geen idee dat dit al vrij snel zijn 
corebusiness zou worden. Dat gevoel begon pas te leven nadat hij nog 
datzelfde jaar de telegramdiensten van enkele andere landen overnam. 

In eerste instantie sloot Rob een deal met een logistieke onderneming 
voor uitvoering van de nationale telegramdienst: het afwikkelen van 
de per telefoon, fax en af en toe e-mail opgegeven telegrammen en het 
volledige logistieke proces rondom de bezorging in Nederland. Dat bedrijf 
was organisatorisch al volledig toegerust op de uitvoering. Telegram.nl 
zou alleen gaan factureren. Maar dat werkte niet in de praktijk. 

Al na een paar weken eindigde deze samenwerking omdat de dienst niet 
werd uitgevoerd op de manier die Rob voor ogen had. “Achteraf gezien was 
het ook beter om de volledige uitvoering van de dienst zelf te gaan verzorgen. 
Want dan gebeurt het volgens jouw visie. Alle internationale telegrammen 
verzonden en ontvingen we op dit moment overigens via British Telecom.”

Uitbesteden van de uitvoering was voor Rob geen optie meer en dus 
ging Telegram.nl alles zelf doen. “We hadden toen nog kantoor aan huis. 
We begonnen met een man of vier, vijf en het duurde niet lang of zelfs 
onze eetkamer zat vol met telefonerende mensen. Zelf werkte ik in een 
heel klein zolderkamertje, waar door het puntdak nauwelijks ruimte was.” 

Oktober 2001 
Overnames internationale 
telegramdiensten Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk

Oktober 2001 
Domeinnaam ‘Telegram.nl’ 
gekocht voor 500 gulden

Eind januari 2002 
Deelnemer Dicon Days in Lissabon 
(finale ‘Beste ICT/Media-idee van 
Europa)

2001 2002

Marcel Nijboer (links)
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’s Avonds rennen naar de telefoon om maar geen telegram te missen
Tussen het ontwikkelen van een organisatie en oplossen van problemen 
door, nam Rob ook nog zelf telegrammen aan, net als Astrid. Zij waren 
hierin behoorlijk fanatiek: “Wanneer we ’s avonds eens lekker op de bank 
zaten voor de tv en we hoorden de telefoon gaan, dan rende één van ons 
gelijk naar kantoor om maar geen enkele opdracht te hoeven missen. 
Zo werkten wij zelf als operator de telegrammen af in de avonden en 
weekenden. We wilden geen enkele klant verloren laten gaan.” 

De telegram-operators werkten van maandag tot en met zaterdag dus 
op zondagmiddag ging Rob alle die dag per telex binnengekomen 
buitenlandse telegrammen zelf verzamelen, afdrukken, adresseren en 
op de post doen, zodat die de volgende dag nog werden bezorgd. 
“Alle telegrammen voor Duitsland kwamen ook per telex binnen bij ons. 
Die moesten wij weer per telex doorsturen naar onze agent in Duitsland. 
Dat kon toen nog niet automatisch, die moesten allemaal per stuk 
handmatig worden doorgestuurd. Dat was voor mij elke week weer een 
grote klus op zondagmiddag.”

Telegram besteld? Dan snel op zoek naar een koerier
De eerste weken waren behoorlijk hectisch. Een grote uitdaging was 
om al die telegrammen binnen de afgesproken tijd – maximaal twee 
uur – afgeleverd krijgen in heel Nederland. Rob: “We hadden nauwelijks 
koeriers, bij de start waren dat er twee. En gebruik maken van koeriers-
diensten zoals UPS of DHL was geen optie, want die vroegen zo maar 
een paar honderd euro voor het afleveren van zo’n spoedzending. Ook 
zitten er allerlei finesses aan het product telegram, waardoor het niet 
te implementeren was binnen bestaande logistieke diensten. Want die 

komen halen, vervoeren en leveren af. En als 
ik dan zei dat ze het telegram niet hoefden 
halen, maar dat wij het wel naar het dichtst-
bijzijnde kantoor van de bezorgdienst zouden 
e-mailen, dat zij het dan vervolgens konden 
uitprinten en afleveren. Nou, dat week te zeer 
af van hun eigen logistieke systemen, dus dat 
was niet mogelijk.”

“Dus moesten wij ons eigen logistieke netwerk 
ontwikkelen, met onze eigen, lokale, flexibele 
koeriers. Verkochten onze operators een telegram 
voor een bepaalde plaats, waar wij nog geen 
dekking hadden, dan ging ik als de wiedeweerga 
via internet op zoek naar een koerier in de buurt. 
Vond ik die, dan belde ik met de vraag of ze 
voor ons wilden werken. Was dat het geval, 
dan stuurden we via de e-mail het telegram 
door, dat dan gelijk bezorgd kon worden door 
de koerier. Dat gebeurde in eerste instantie 
dan zonder fraaie omslag. Voordat we in heel 
Nederland dekking hadden, waren we wel 
even bezig. Dat ging overigens best goed, 
sommige koeriers van het eerste uur werken 
nog altijd voor ons. En natuurlijk hebben al 
onze bezorgers inmiddels de beschikking over 
officieel telegrampapier en fraai vormgegeven 
omslagen en enveloppen. “

Rob met Monique
Astrid
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Ook het inrichten van 
een betalingssysteem 

was aanzienlijk com-
plexer dan het in eerste 

instantie klinkt. Telegram.nl 
moest betalingen kunnen accepteren 

aan de telefoon. Van de bank krijg je niet zo maar 
toestemming om telefonische incasso te mogen 
regelen. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat 
was het bepaald niet. Daarmee was de bank 
om redenen van veilig betalingsverkeer destijds 
al behoorlijk terughoudend. Uiteindelijk gaf de 
bank toestemming om creditcardbetalingen 
en incasso’s per telefoon te mogen accepteren. 

Een interview met Harmke Pijpers
De hectiek werd na een paar maanden iets 
minder. Medewerkers werden getraind in 
telefonische klantcontacten en leerden de 
werkwijze en het systeem door ervaring 
kennen. Dat gaf Rob de gewenste ruimte om 
het telegrambedrijf in de markt te zetten. 
Ook gaf hij tussendoor regelmatig interviews. 
“Daarvoor was ik in het begin behoorlijk 
zenuwachtig. Ik herinner mij nog een interview 
met Harmke Pijpers op de radio, ’s morgens 
vroeg. Zij nam een wat confronterende houding 
aan en dat vond ik best moeilijk. Ze was 
kritisch, maar ik kreeg het gevoel dat ze mij in 
de val wilde lokken, met opmerkingen als ‘zo’n 
telegram is veel te duur’. En ik wist dat het 
niet verstandig was om op VARA-radio te 
zeggen dat er ook geld verdiend moest worden. 
Haar slotopmerking was ‘als het goedkoper 
kan, dan gaat u de prijs verlagen, hè?’ en daar 
antwoordde ik natuurlijk bevestigend op, 
waarop ze me nog beloofde dit zeker te gaan 
controleren. Wij hebben - en dat is toch ook 
best wel bijzonder - in vijftien jaar nooit de 
prijs verhoogd.”

British Telecom, mondiaal distributiecentrum van telegrammen
Naast nationaal telegramverkeer verzorgde de nieuwe telegramdienst 
vanaf het eerste moment ook internationaal telegramverkeer. Dat behelsde 
twee stromen: enerzijds ging het om het verspreiden van telegrammen 
van over de hele wereld voor Nederlandse geadresseerden en anderzijds 
gingen telegrammen van Nederlandse afzenders voor ontvangers over de 
hele wereld via Telegram.nl. Nederland had in eerste instantie geen lijnen 
naar landen over de hele wereld, maar slechts één internationale lijn: naar 
Engeland. Dat internationale telegramverkeer verliep volledig via British 
Telecom (BT), dat wel lijnen had met landen over de hele wereld. Met andere 
woorden, BT was het distributiecentrum van mondiaal telegramverkeer. Van 
zijn relaties bij KPN had Rob de contactgegevens gekregen van die afdeling. 

Rob nam contact op met die afdeling en had gelijk een prima verstand-
houding met manager telegrammen van BT Dave Abbey. Wat geen van 
beiden toen nog kon weten, is dat het niet heel lang meer zou duren 
voordat Rob de werkgever van Dave werd en dat is hij nog steeds. Van 
Dave leerde hij met name via de telefoon en e-mail in enkele weken 
ontzettend veel over internationaal telegramverkeer. De eerste overeenkomst 
was snel gesloten: Telegram.nl stuurde alle telegrammen voor het buitenland 
naar BT en andersom was Telegram.nl exclusief partner van BT voor 
telegramdistributie in Nederland. Telegramdiensten over de hele wereld 
kregen het verzoek - zowel via directe berichten als via een publicatie van 
de International Telecommunications Union (ITU) - om hun telegram-
men voor Nederland naar BT te telexen. En aangezien Telegram.nl de 
enige telegramdienst van Nederland was, voldeden die diensten zonder 
uitzondering aan dit verzoek. Later ging Telegram.nl ook telegrammen 
versturen en ontvangen via Belgacom en rechtstreeks naar andere landen. 

De eerste overnames
In oktober 2001 werd Unitel eigenaar van de telegramdiensten van 
Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat Rob er in de eerste weken 
na de start van Telegram.nl achter kwam dat er wat kleinere landen 
waren waar überhaupt geen telegramdienst meer bestond. Hij had 
het idee om ermee aan de slag te gaan om de telegramdiensten in die 
landen te heropenen. En net als bij KPN wilden nationale telecombedrijven 
van verschillende landen wel af van hun telegramdienst, hetzij door 
ermee te stoppen, hetzij door het af te stoten. Nu er in Nederland 
plotseling een ondernemer was die de nationale dienst overnam en 
voortzette, benaderden enkele telegramdiensten deze ondernemer met 
de vraag of hij ook belangstelling had om hun diensten over te nemen. 



 75   Twintig jaar telex & telegrammen 

In Duitsland wilde Deutsche Telekom stoppen met het internationale 
telegramverkeer en daarop zette Unitel de dienst voort. Het nationale 
telegramverkeer in Duitsland was in handen van Deutsche Post en dat 
is het tot op de dag van vandaag. “We hebben nog wel diverse keren 
gesproken over een overname, maar die ging niet door. Daarop hebben 
wij TelegrammDirekt.de opgericht, tot op de dag van vandaag een directe 
concurrent van Deutsche Post op dit front. 

Rond diezelfde tijd nam Unitel de internationale telegrammendienst 
van Oostenrijk over van Telekom Austria. Hij zocht daar een agent die de 
telegrammen kon aannemen en verwerken en liet al die telegrammen 
via Unitel en BT lopen. De nationale telegramdienst van Oostenrijk bleef 
in eerste instantie in handen van Telekom Austria, in 2005 nam Unitel 
deze ook over waarna deze verder ging als Telegramm.at. 

Unitel nam in de loop der tijd ook de telegramdiensten van vele andere 
landen over. Concurrentie was er niet en van echte overnamecontracten 
was ook eigenlijk nauwelijks sprake en complexe overeenkomsten waren 
meestal niet nodig. Rob: “De nationale diensten stopten ermee en wij 
namen het stokje over. Als dé nationale telecomreus zegt dat ‘het niet 
meer kan’, dan gelooft dus blijkbaar iedereen dat klakkeloos. Maar ik 
niet, zo eigenwijs ben ik wel en bovendien had ik natuurlijk in Nederland 
ervaren dat het met ‘het niet meer rendabel te maken zijn’ best wel 
meeviel. Achteraf hoorde ik dat er overal ter wereld mensen waren die 
de telegramdiensten graag hadden willen overnemen, maar op dat 
moment was ik toch echt de enige die het ook daadwerkelijk ging doen.” 

De voortzetting van de internationale 
telegramdiensten van Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk betekende voor Unitel een sterke 
groei: binnen enkele maanden na de start 
vervijfvoudigde het aantal internationale 
telegrammen per maand. In de daarop
volgende jaren volgden vele nieuwe 
internationale overnames, zowel binnen als 
buiten Europa. Eind 2002 was Unitel eigenaar 
van telegramdiensten in zo’n vijftien tot 
twintig landen. In diverse Europese landen - 
onder meer Denemarken, Finland en Noorwegen 
- bestonden op dat moment de nationale 
telegrammendiensten al niet meer, in 
tegenstelling tot Nederland waar de nationale 
telegrammendienst op dat moment nog groter 
was dan de internationale. Datzelfde gold voor 
landen in Zuid-Europa. Dankzij al die overnames 
werd de internationale positie van Unitel op de 
telegrammenmarkt snel sterker. En die positie 
kreeg in 2003 nog eens een enorme boost. 

Eind november 2002 
Verliezend finalist 
Ondernemersprijs Groningen

23 november 2002 
Oud-telegramoperators van 
TPG op bezoek

2 januari 2003 
Aankoop pand Tangerveldweg 8
in Alteveer

2002 2003
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Astrid Hopstaken, 
diplomatieke 
doorzetter op de 
achtergrond

Waar Rob zich op de voorgrond presenteert als gezicht van Unitel en 
Telegram.nl, is vriendin Astrid Hopstaken op de achtergrond een niet te 
onderschatten stuwende kracht. Al twee jaar na het oprichten van Tele 
Intermediair zegde Astrid haar baan bij ADO Vitrage in Bellingwolde op, 
om fulltime in de zaak aan de slag te gaan. Daarbij kwijt zij zich vanaf 
het begin met name van uitvoerende en administratieve taken. Ook 
‘paste zij op de winkel’ als Rob weer eens vele nachten van huis moest 
om telexsystemen aan de man te brengen. 

Werkzaamheden op het vlak van onder meer administratie en personeels-
zaken voert ze tegenwoordig met name uit vanaf haar werkplek aan 
huis. Voor haar de prettigste werkwijze om haar werk te combineren 
met alles wat er thuis moet gebeuren. Bovendien faciliteert ze zo Rob 
om te kunnen doen wat hij moet doen om de zaak optimaal te runnen. 

Rob vertelt dat Astrid en hij elkaar in het werk uitstekend aanvullen. 
Zo ligt Rob’s hart bij beleidsmatige zaken, terwijl Astrid zich liever stort 
op uitvoerende taken. Waar Rob van nature kiest voor de directe aanpak, 
pakt Astrid problemen bij voorkeur op een wat diplomatieker wijze aan. 

Speelt er een kwestie, vraagstuk of uitdaging, dan kiest Rob voor een 
pragmatische aanpak - ‘Het moet lonen om je er druk over te maken, 
anders laat maar gaan’ - terwijl Astrid juist heel volhardend is, bijvoorbeeld 
als er iets geregeld moet worden met logge, stug opererende instanties. 
Rob: “Astrid heeft een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. 
Zij kan zich helemaal vastbijten om haar doel te bereiken. Dat bleek 
bijvoorbeeld wel toen wij met SNN tot aan de Hoge Raad rechtszaken 
voerden over een subsidietoekenning. Zonder Astrid had ik de handdoek 
zeker weten al veel eerder in de ring gegooid. En dat terwijl we door de 
Hoge Raad uiteindelijk volledig in ons gelijk zijn gesteld.”

Rob weet het zeker: “Zonder Astrid was de vorming van onze bedrijven 
op deze manier zeker niet mogelijk geweest.”
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In 2003 nam Unitel de telegrammen-
dienst van British Telecom over, 
inclusief één van de twee mondiale 
distributiecentra van telegrammen. 
Hiermee werd een minuscuul bedrijfje 
in een woonboerderijtje op het 
Oost-Groninger platteland plotseling 
wereldmarktleider in telegramdiensten. 
Van mkb-bedrijfje groeide Unitel in 
belangrijke mate door deze overname 
uit tot een strategisch sterke multi-
national. 

Op bezoek in 
Buckingham Palace 
na overname 
telegramdienst 
British Telecom

Hoofdstuk 5

British Telecom was eigenaar van een van de twee wereldwijde distributie-
centra van telegrammen, in Coventry. Het andere stond in ‘telegrammenland 
bij uitstek’ Italië. Ondanks deze sterke positie van de Britse telecomreus, 
was deze telegrammendienst al geruime tijd een verliespost. 
Rob: “Wij waren altijd op zoek naar verdere mogelijkheden om onze 
positie onafhankelijker te maken. Voor ons internationaal telegramverkeer 
waren wij sterk afhankelijk van de distributie door BT. Tegelijk wisten we 
dat deze dienst voor hen inmiddels zakelijk oninteressant was. Dat maakte 
onze positie in mijn ogen veel te afhankelijk van BT en daarmee te kwetsbaar. 
Inmiddels hadden wij zelf wel wat nieuwe rechtstreekse telexlijnen 
opgezet - onder meer in samenwerking met Belgacom, via het Belgacom-
telexsysteem dat wij zelf hadden geleverd. Maar verreweg de grootste 
hoeveelheid telegrammen ontvingen en verzonden wij nog altijd via BT.”

Voor het eerst moest Rob echt stevig onderhandelen over een overname
Rob had bij BT-telegrammanager Dave Abbey al begin 2002 aangegeven: 
‘als jullie er ooit mee willen stoppen, laat het mij dan weten. Want dan 
ben ik wel geïnteresseerd om jullie dienst over te nemen’. Echter, overnames 
van onrendabele bedrijfsonderdelen zijn niet populair in businesskringen, 
vanwege het gezichtsverlies die deze voor de verkopende partij kunnen 
opleveren als de nieuwe eigenaar er wel een succes van weet te maken. 
Rob wist dit en had daarom al extra lijnen met het buitenland opgezet, 
zoals gezegd onder meer via Belgacom. Toch kreeg hij in januari 2003 
telefoon van een manager van BT met de boodschap dat de BT telegramdienst 
voor overname beschikbaar was. 
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Binnen een mum van tijd zaten beide partijen op Schiphol - ‘zij vliegen 
en ik met de auto’ - met elkaar om de tafel. Voor het eerst in het bestaan 
van zijn telegramdienst moest Rob echt stevig onderhandelen. Dave Abbey 
en zijn directe leidinggevende waren aanwezig, met in hun hoofd totaal 
verschillende belangen: Dave wilde niets liever dan dat Rob zijn ‘levenswerk’ 
zou overnemen, terwijl de manager in kwestie - een pittige dame zonder 
achtergrond in de telegramwereld, naar Nederland vloog om financieel 
het maximale uit de overname te halen. Zij schermde nog met een tweede 
overnamekandidaat om extra druk te zetten. “Maar ik wist inmiddels wie 
dat was en dat die partij niet serieus te nemen was. Ondanks de stevige 
onderhandelingen, was de deal relatief snel rond.”   

‘Vooral die laatste week heb ik niet of nauwelijks geslapen’
Rob besefte bij het zetten van zijn handtekening op 12 mei 2003 dat deze 
overname een enorme uitdaging met zich meebracht: “BT zou hierbij 
stoppen met het distributiecentrum in Coventry, het epicentrum van al 
ons internationaal telegramverkeer. Het knooppunt met ouderwetse 
telegraaflijnen handhaven was zowel praktisch gezien als financieel 
onhaalbaar en dus moesten wij zelf alle lijnen naar het buitenland gaan 
runnen.” Op 1 augustus van datzelfde jaar moest de overname een feit 

zijn en tot die tijd moest er ontzettend veel 
worden geregeld en uitgevoerd. En dus werkte 
Rob enkele weken gemiddeld twintig uur per 
dag aan het inrichten van de organisatie. 
Heel veel verschillende mensen en partijen 
moesten allerlei zaken binnen een strak tijdpad 
regelen en uitvoeren en het was aan Rob om 
in de gaten te houden dat alles binnen de 
afgesproken tijd klaar was. “We liepen gelukkig 
tegen weinig knelpunten aan. Het grootste 
probleem was de hoeveelheid werk. En dat 
moest ik allemaal plannen, organiseren en 
aansturen. Vooral de laatste week heb ik niet 
of nauwelijks geslapen.” 

Telegram-advertenties uit Engeland
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Zo moesten er afspraken worden gemaakt of contracten worden gesloten 
met enkele tientallen telegrammendiensten in andere landen, waarvan 
sommige op hun beurt weer de telegramdiensten van nog weer andere 
landen verzorgden. In de meeste gevallen ging dit snel en soepel, maar 
sommige diensten verlangden formele tussenkomst van de International 
Telecommunications Union (ITU), wat de overgang zeker niet bespoedigde. 

Er moesten nieuwe servers komen waarop telexlijnen werden aangesloten. 
Steve Moss - op dat moment nog in dienst bij BT - bouwde voor Unitel 
Telegram Services (UTS) nieuwe software waarin de operators de telegrammen 
konden invoeren voor verzending. Verder moesten de internationale lijnen 
worden overgezet naar andere systemen en moest het administratieve 
systeem grondig worden aangepast en uitgebreid vanwege de sterk 
toegenomen hoeveelheid internationale relaties. 

Verouderde telegraaflijn vervangen door moderne telexlijn
Ook moest de verouderde telegraaflijn tussen ‘telegrammenland bij uitstek’ 
Italië en Coventry - de locatie van British Telecom - worden vervangen door 
een aanzienlijk moderner telexlijn met Nederland. Dit gaf de verzender 
keuze uit een groot aantal ontvangers en maakte iedereen die in het bezit 
was van een telex bereikbaar. Rob kwam er niet onderuit om in deze 
hectische paar maanden ook nog eens een keer of vier naar Engeland 
te reizen, soms voor niet veel meer dan het zetten van een handtekening. 
Alles moest opnieuw worden opgezet en dat in het geheim, want BT wilde 
pertinent dat de medewerkers van hun telegrammendienst pas op het 
laatst mogelijke moment werden geïnformeerd over de aanstaande 
overname. 

Het oprichten van een eigen netwerk van telexverbindingen was overigens 
niet beslist noodzakelijk, een samenwerking met het Zwitserse SwissTelex 
was technisch en financieel een prima alternatief, maar viel af uit 
bedrijfsstrategische overwegingen. Rob: “Dat durfde ik destijds uit 

30 mei 2003 
Oprichting ‘Unitel Telegram 
Services GmbH’ (UTS) in Zug, 
Zwitserland

1 augustus 2003 
Overname telegramdienst van 
British Telecom

Maart 2004 
Verhuizing naar 
‘nummer 8’

2003 2004
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“Op een zondag reed ik richting Londen, naar 
een hotel dat naast het Koninklijk paleis lag 
zodat ik alleen maar de straat hoefde over te 
steken om me te melden. Dat bleek achteraf een 
wel zeer verstandige keuze. Want toen ik mij de 
volgende ochtend meldde bij de portiersbalie, 
bleek dat ik in alle opwinding mijn paspoort was 
vergeten in het hotel. Ik had het nog speciaal 
klaargelegd met mijn koffertje er bovenop. Bij 
vertrek heb ik zonder na te denken mijn koffer 
gepakt en het paspoort laten liggen. Gelukkig 
kon ik snel heen en weer en mocht ik alsnog 
naar binnen.” 

Een levende herinnering, als een film 
die in je hoofd zit
“In de wachtruimte zag ik vele medewerkers 
binnenkomen. Vervolgens werd ik opgehaald 
en liepen we door de gangen met van dat 
knalrode hoogpolige tapijt, waarin je tot je 
enkels lijkt weg te zakken, richting het eigen 
postkantoor van Buckingham Palace. Onderweg 
lette ik goed op of ik leden van het Koninklijk 
Huis zag lopen, maar helaas zag ik niemand. 
Wel stonden in de ruim bemeten gangen de 
zware, lederen Koninklijke koffers klaar met 
labels eraan waarop ‘Balmoral’ stond. Blijkbaar 
was het Koninklijk Huis zich op dat moment 
aan het prepareren voor een verblijf op Balmoral 
Castle, de Schotse zomerresidentie van de 
Royal Family.”

“We liepen langs de grote ontvangstzaal, waar 
Her Majesty alle koningen en prinsen van de 
wereld ontvangt. Ik liep daar en zag buiten 
de mensen voor de hekken staan, die zich bij 
elke beweging van een schim achter het raam 
afvragen of het misschien de contouren zijn 
van Prins Charles die ze zien. En dan was ík 
degene die ze zagen, dat voelde heel bijzonder.”

concurrentieoverwegingen niet aan. Want dat zou betekenen dat wij de 
ene afhankelijkheidsrelatie - met BT - zouden inruilen voor een andere. 
SwissTelex zou hiermee veel meer macht krijgen, wat het voor hen 
bijvoorbeeld gemakkelijk zou maken om zelf een telegrammendienst in 
het leven te roepen. In mijn visie was dit juist een uitstekend moment 
om onze onafhankelijke positie verder te versterken. Daarom kozen wij 
voor ons eigen internationale netwerk van verbindingen.” 

Op appèl in Buckingham Palace
Begin juli informeerde BT haar klanten over de overname van de Britse 
telegramdienst door UTS, waarbij de dienst in Groot-Brittannië verder 
ging onder de naam TelegramsOnline. Vaste klant Buckingham Palace 
reageerde op deze mededeling met het verzoek aan de nieuwe eigenaar 
om langs te komen voor persoonlijke kennismaking. De staf van het 
Britse Koninklijk Huis wilde wel weten met wie er in de toekomst zaken 
gedaan zouden worden. Ook greep de hofhouding de gelegenheid aan 
om nog eens de statuur van Buckingham Palace te benadrukken en 
wensen en eisen kenbaar te maken. 

“Op zich was ik niet verbaasd over de uitnodiging. Maar ik dacht wel 
‘oh wauw’. Want Buckingham Palace, daar mag je als gewone sterveling 
natuurlijk niet zo maar binnen kijken. Ik vond die uitnodiging geweldig 
en riep ondanks de enorme drukte gelijk ‘daar ga ik heen natuurlijk!’ 
Want bij de Queen thuis op bezoek, dat is zo’n kans die je maar één keer 
in je leven krijgt. Voordat ik me daar mocht melden, moest ik eerst mijn 
paspoort opsturen en werd er een grondige check van mijn persoon gedaan.”

Rob in Londen
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“In de Post Office werd ik ontvangen door de 
Buckingham Palace Court Postmaster. Het bezoek 
kan ik mij nog vrijwel letterlijk van seconde tot 
seconde herinneren, het is als een film die in 
mijn hoofd zit. Van het korte gesprekje met de 
Postmaster herinner ik mij daarentegen bijna 
niks meer, behalve dat ik instructies kreeg over 
de gewenste werkwijze. Het enige wat ik heb 
gezegd is dat wij het precies zo gingen doen als 
zij wensten, dat ik al door BT was geïnstrueerd 
en dat het helemaal goed zou komen.” 

‘Het onbetwiste hoogtepunt in mijn carrière’
“Voor de Royal Family - evenals voor het 
Nederlands Koninklijk Huis en vele andere 
koningshuizen - hebben wij in de loop der jaren 
heel wat telegrammen verzonden, met name 
als felicitatie bij bijzondere gelegenheden - denk 
aan sporters die Olympisch goud winnen. 
In de loop der tijd is dat aantal overigens wel 
minder geworden. Zo kreeg iedereen die honderd 
jaar werd een telegram van de Queen. En kreeg 
iedereen van 105 jaar en ouder elk jaar een 
Koninklijk telegram op zijn of haar verjaardag. 
Maar daarmee zijn ze gestopt: het ging 
economisch allemaal wat minder en het aantal 
honderdjarigen werd juist steeds meer.” 

“Het bezoek aan Buckingham Palace zie ik nog 
altijd als het onbetwiste hoogtepunt in mijn 
carrière. Je loopt een heel andere wereld binnen. 
Het gevoel om binnen te zijn in de woning van 
de Britse Koningin, hoeveel mooier kan het nog 
worden. Het is toch geweldig om als gewone 
jongen door het Engelse Koningshuis 
gesommeerd te worden om langs te komen. 
Dit vind ik veel mooier dan alle status en geld 
bij elkaar, een geweldige eer.”

“Ik ben op verschillende prachtige plekken geweest, boven in de Rembrandt-
toren in Amsterdam in het Nederlands hoofdkantoor van de Japanse 
multinational Nomura Bank, dat vind ik geweldig, helemaal met het 
gevoel dat zo’n megaonderneming zaken doet met ons zeer bescheiden 
bedrijfje. Bij Visa in Amsterdam stond ons telexsysteem, daar was ik ook 
binnen. In de dealingrooms van Fortis Bank in Brussel en de Rabobank in 
Utrecht stond ik middenin het ‘mierennest’ van honderden beurshandelaren 
die de hele dag heel hectisch handelen. Daar gebruikten ze ons telexsysteem 
voor de belangrijkste berichten. Bij een beleggingsbank in Gent zag ik 
telexen voorbij komen waarin de afzender opdracht gaf om vijftig miljoen 
dollar over te boeken. Heel bijzonder vond ik ook het kantoor van SNS 
Securities in hartje Amsterdam. Dat is het helemaal authentiek ingerichte 
voormalige kantoor van de VOC, met meubelen en schilderijen van honderden 
jaren oud. Bij de Deutsche Bank in Brussel werkte toen prinses Máxima, 
ik heb nog in haar kantoor gestaan. Maar Buckingham Palace is van al 
die geweldige plekken toch zeker de meest speciale.”
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Tijdens het lezen van de spannende literaire thriller ‘De vrouw in de 
kooi’ (2010) van de succesvolle Deense auteur Jussi Adler-Olsen werd Astrid 
verrast door de vrij prominente rol die het telegram en TelegramsOnline 
spelen in dat boek. “De schrijver bleek zich goed te hebben verdiept in 
het fenomeen telegram en beschrijft het met kennis van zaken, hoewel 
het natuurlijk gaat om fictie”, vertelt zij. Enkele fragmenten uit het boek. 

“Drie dagen later ontving ze via TelegramsOnline een valentijnstele-
gram. Het was de eerste keer in haar leven dat ze een valentijnskaart 
had ontvangen, maar twee weken na veertien februari voelde het niet 
echt goed. Op de voorkant stonden twee lippen en de tekst LOVE AND 
KISSES FOR MERETE, en haar secretaresse keek verbitterd toen ze haar de 
kaart overhandigde. In het telegram stond: ‘Ik moet met je praten!”’

“Maar dan staat er dat ze zich kon herinneren dat Merete Lynggaard 
een telegram kreeg voor Valentijnsdag (…) ‘Het telegram bestaat niet 
meer, en we hebben de exacte datum niet. En het wordt ook lastig als 
je niet eens het bedrijf weet dat het telegram heeft bezorgd.’ ,Dat was 
TelegramsOnline, dus.’(…) De secretaresse kon zich herinneren dat er 
op het telegram LOVE AND KISSES FOR MERETE stond gedrukt, en er 
stonden ook twee lippen op. (…) Ja, dan is het een TelegramsOnline-
telegram. En zij hebben twee rode lippen. (…) Hij drukte op de spatiebalk 
van Carls computer en op het scherm verscheen de website van Tele-
gramsOnline. Ja, daar was het telegram. Precies als Assad had gezegd. 
‘Goed. En je weet zeker dat alleen dit bedrijf zulke telegrammen maakt?’ 
‘Behoorlijk zeker, dus’ ‘Maar je hebt nog steeds de datum niet, Assad. Is 
het vóór of na Valentijnsdag? En wie heeft het telegram besteld?’ ‘We 
kunnen toch het bedrijf vragen of ze geregistreerd hebben wanneer er 
telegrammen zijn bezorgd bij het Christianborg-slot.’

Telegram speelt prominente 
rol in literaire thriller
‘De vrouw in de kooi’ van 
Jussi Adler-Olsen

“‘Ik heb minstens tien keer naar TelegramsOnline gebeld en ben er pas 
een kwartier geleden doorheen gekomen,’ zei Assad, terwijl Carl zichzelf 
weer onder controle kreeg. ‘Misschien kunnen ze ons dan vertellen wie 
dat telegram aan Merete Lynggaard heeft gestuurd. Ze werken er in 
ieder geval aan.”

“Op de een of andere manier hing het telegram aan Merete Lynggaard 
misschien toch samen met haar secretaresse. Wie had er eigenlijk ooit 
een valentijnstelegram ontvangen op Christiansborg? (…) ‘Nu hebben 
we een antwoord van TelegramsOnline, Carl,’ zei Assad bij de deur. (…) Ze 
konden dus niet zeggen wat erin stond, maar ze hadden wel geregistreerd 
van wie het was. Dat was dus een heel grappige naam.’ Hij keek op het 
papiertje. ‘Tage Baggesen heet hij. Ik heb het telefoonnummer gekregen 
vanaf waar hij het telegram heeft besteld.”’

“‘Heb jij iets gehoord over een telegram dat ze de laatste dag dat ze 
hier was heeft ontvangen?’ vroeg hij. ‘Een valentijnstelegram?’ (…) ‘Een 
valentijnstelegram?’ zei hij. ‘Dat herinner ik me niet. Carl knikte. De leugen 
spatte ervan af. (…) ‘We weten honderd procent zeker dat jij Merete 
Lynggaard in februari 2002 een valentijnstelegram hebt gestuurd. Daar 
hebben we vandaag informatie over gekregen van het telegrambureau.’ 
(…) ‘Wat stond er in het telegram? Probeer je deze keer aan de waarheid 
te houden.”’

“In het rapport staat dat ze een valentijnstelegram had ontvangen. Wist 
jij dat dit van Tage Baggesen afkomstig was? (…) ‘Ik heb de politie verteld 
over het telegram en dat ze iemand in Café Bankeråt zou ontmoeten’.” 
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Op 1 augustus stond de hele organisatie in de steigers: “Achteraf bezien 
verliep dit hele project perfect.” Als blijk van waardering voor de manier 
waarop binnen Unitel de handschoen werd opgepakt en voor de goede 
samenwerking kreeg Rob toestemming om het archief van de BT 
telegrammendienst leeg te halen. Daar trof hij heel veel oude telegrammen, 
fotomateriaal dat onder meer werd gebruik voor advertenties en unieke, 
originele documenten: “Een grote hoeveelheid stukken die voor een 
verzamelaar als ik van zeer grote waarde zijn.”

Een sterke boost voor de strategische kracht van UTS
De overname van de BT telegrammendienst - die TelegramsOnline ging 
heten - gaf de strategische kracht van UTS in de telegramwereld een 
enorme boost. De telegrammendiensten in vele landen konden bijna 
niet meer om het Alteveerster bedrijf heen. Mensen die actief waren in 
deze branche begonnen in te zien dat het product telegram nog altijd 
zakelijk interessant was, in tegenstelling tot wat diverse nationale 
telecomondernemingen suggereerden. “Vanwege het wereldwijd 
neutrale karakter van Zwitserland en aanwezigheid van de hele 
wereldtop van post en telecom in dat land gingen wij ons daar ook 
vestigen”, vertelt Rob. “Vestiging in Zwitserland gaf ons bovendien 
meer aanzien en een betrouwbaar imago.”

Er waren wat bedrijven die hun eigen routes zochten om zelf een telegram-
dienst van A tot Z in handen te hebben. UTS liet zien dat er brood zat in 
telegrammen, maar op het moment dat anderen tot dit inzicht kwamen 
had het Nederlands-Zwitserse telegrambedrijf inmiddels een dermate 
goed ontwikkelde organisatie en omvangrijk distributienet dat pogingen 
om serieus de concurrentie aan te gaan strandden. De voorsprong van 
UTS was toen al te groot. “Strategische kracht van het bedrijf vind ik van 
groot belang. Strategisch sterker worden zorgt voor vastigheid en stabiliteit, 
voor werk voor je medewerkers op de langere termijn. Als je werk doet 
voor relatief weinig, maar grote klanten, dan kun je ontzettend kwetsbaar 
zijn. Daarom moet je er als ondernemer en werkgever voor zorgen dat je 
zo onaantastbaar mogelijk bent.”

‘We zijn geen bedrijf, we 
zijn een groep mensen met 
hetzelfde doel: gelukkig zijn 
en leuk werk doen’ 

Aankondiging 
door ITU
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Dave Abbey en Steve Moss, het BT-dna binnen UTS
Enkele maanden na de overname, begin 2004, kwam voormalig BT-
telegrammendienst manager Dave Abbey in dienst bij UTS. In eerste 
instantie was hij blijven werken voor BT, maar voor hem lag er binnen die 
organisatie niet echt meer een uitdaging. Rob wilde deze specialist met 
een schat aan ervaring in de Britse telegrammendienst graag aan zich 
binden en bood hem een baan aan. Dave ging vanuit zijn woonplaats 
bij Birmingham en later in Wales de Britse telegrammendienst volledig 
leiden, internationale relaties beheren, de facturering, debiteurenbeheer en 
administratie perfectioneren en uitvoeren en Rob adviseren. “Dave vult 
mij fantastisch aan in het meedenken en als adviseur. Waar ik zelf creatief 
en strategisch denk en risico’s durf te nemen, is Dave meer iemand die kiest 
voor stabiliteit en zekerheid. Bovendien heeft hij een schat aan kennis 
en ervaring, wat hem tot een zeer waardevolle medewerker maakt.”

En in oktober 2005 volgde een tweede oud-BT-medewerker, Dave’s voormalig 
collega Steve Moss. Hij was bij BT verantwoordelijk voor alle techniek, alles 
wat met onder meer websites, telexen, computers en lijnen te maken had. 
Datzelfde ging hij bij UTS ook doen: aanleg en beheer van ICT en systemen 
in binnen- en buitenland. Daarnaast voert Steve voor ons bedrijf 
internationale saleswerkzaamheden uit, hij is verantwoordelijk voor 
commerciële contacten met andere telegramdiensten. “Steve werkt 
technisch op bijna wetenschappelijk niveau, hij heeft heel veel kennis en 
kwaliteit en werkt daarbij zeer gestructureerd en heeft een rapportagewijze 
ontwikkeld waarmee de communicatie tussen hem in Coventry en mij 
in Alteveer echt helemaal perfect is.”

Met deze twee mannen haalde UTS tientallen jaren ervaring en een schat 
aan kennis over telegram- en telexdiensten in huis. “Zij weten er heel 
veel van af. En de kennis die je hiervan moet hebben, is niet gering hoor. 
Zo weten zij nog hoe tien of vijftien jaar geleden de verbindingen in 
elkaar zaten, welke landen verbindingen hadden met welke hubs en 
hoe onderlinge verhoudingen in elkaar zitten. Dat is voor de strategie 
nog altijd van belang.”

De Japanse telegramdienst op bezoek in Alteveer

Rob’s ontwerp voor TCC-software
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De ‘stille’ jaren
In de daaropvolgende jaren kwam de hectiek van de eerste drie jaren 
na de overname van de eerste telegrammendienst tot stilstand. Zakelijk 
waren het betrekkelijk rustige jaren. Wel vonden er nog overnames 
plaats, maar die waren met name kleinschalig. De focus lag deze jaren 
toch vooral op consolideren en het opzetten van een financieel en 
organisatorisch stabiele organisatie. Verder hield het bedrijf zich volop 
bezig met het borgen van procedures en het creëren van een aangename, 
stabiele werkomgeving voor alle medewerkers en proces- en product-
optimalisatie. Ook bleef UTS de telegramsoftware voor eigen gebruik 
continu doorontwikkelen. “Op een dag bedacht ik dat dit eigenlijk een 
uniek pakket was dat ook voor andere telegrambedrijven prima bruikbaar 
was. Een pakket dat we prima zouden kunnen verkopen.”

Daarop zette UTS dit met succes in de markt voor telegrambedrijven 
over de hele wereld die nog niet waren overgenomen, bijvoorbeeld Servië, 
Montenegro, Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten 
en Japan. Hierbij regelde Steve de installatie, gaf hij trainingen en 
ontwikkelde hij een unieke, nieuwe module om telegrammen in het 
Arabisch te kunnen afhandelen. Rob: “We hebben zo honderdduizenden 
telegrammen verstuurd waarvan we werkelijk geen idee hadden wat 
erin stond.” Ook Bahrein kocht de software, maar dat ging allesbehalve 
gemakkelijk. Zelfs de koning van Bahrein moest eerst zijn zegje erover 
doen, want hij heeft zijn eigen inlog op het systeem. Uiteindelijk ging 
de deal na maar liefst vijf jaar onderhandelen door. Zo werd ook de 
ontwikkeling van software voor eigen gebruik een commercieel succes. 

In mei 2006 bedacht Rob dat het efficiënter was om alle telegrammen 
van en naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk vanuit Nederland te 
gaan afwikkelen. Tot dat moment gebeurde dit door lokale agenten 
in die landen. Hiervoor nam UTS enkele medewerkers in dienst voor 
wie Duits de moedertaal is. Deze afdeling werkt nog altijd op dezelfde 
manier en wordt al jaren naar grote tevredenheid gerund door Doris 
Janke en Kira Schulte. 

Doris Kira

BHV training

BHV training

BHV training

BHV training Stoelen uitzoeken
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SantaGram, LoveGram & TelegramToShip
Voor TelegramsOnline ontwikkelde UTS in 
2004 en 2005 een aantal websites voor specifieke 
telegramproducten. Zo kwam er SantaGram: 
Santa Claus die kinderen een persoonlijk telegram 
stuurt. Dit werd een doorslaand succes, duizenden 
kinderen kregen al zo’n telegram. “Dit vind ik echt 
een fantastisch mooi product omdat kinderen 
oprecht enorm blij zijn met zo’n persoonlijke 
boodschap van Sinterklaas”, zegt Rob. Dan is er 
nog het LoveGram, zoals beschreven in het boek 
van Jussi Adler-Olsen, het meest verstuurde 
telegram met Valentijn. Dit telegram heeft 
gepersonaliseerde afbeeldingen, bijvoorbeeld 
een hart in een boom gekerfd met daarin je eigen 
initialen en die van je geliefde. En een persoonlijke 
tekst, natuurlijk. Via de website van Telegram-
ToShip kan iedereen telegrammen versturen naar 
mensen die aan boord van een schip verblijven. 

De meest ingrijpende veranderingen in de 
periode 2004 tot 2008 vonden echter plaats 
op het gebied van huisvesting.
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Onherroepelijk eind van het telextijdperk
De eerste paar jaren na de oprichting van 
Telegram.nl bleef Unitel zich overigens nog 
bezighouden met telex. Rob zelf niet meer, 
maar Astrid bleef de binnendienst verzorgen 
en onder meer Marcel Nijboer bleef actief 
in de installatie van nieuwe telexsystemen. 
Vanaf ongeveer 2007 viel deze handel helemaal 
stil en in 2010 gooide Rob definitief met pijn 
in zijn hart alle overgebleven telexapparaten 
weg. Voor Unitel het onherroepelijk eind van 
de telexbusiness, dachten ze…

De laatste resten van de telexapparatuur
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Van eigen huis via 
het huis van de 
buren naar een 
gloednieuw pand

Tele Intermediair begon als eenmanszaak met kantoor in de garage van 
Rob en Astrid. Ook met enkele medewerkers voldeed de garage prima als 
bedrijfsonderkomen, hoewel de ruimte wel beperkt was. Gezien de structurele 
groei van het bedrijf en het verwachte perspectief was uitbreiding van ruimte 
wel een wens. Toen eind 2002 de buurman zijn huis te koop aanbood aan 
Rob, werd besloten om dit erbij te kopen. “Onder het motto ‘het huis van de 
buurman is maar één keer te koop’ had ik had al eens tegen hem gezegd 
dat hij mij even moest inseinen als hij ooit zijn woning zou willen verkopen. 
Nu was het zover.” 

Rob en Astrid wilden hun bedrijf graag zo dicht mogelijk bij huis houden. 
Vestiging op een bedrijventerrein in bijvoorbeeld Stadskanaal, Winschoten 
of Veendam had ook gekund, maar dat wilden ze liever niet. De aankoop 
bleek niet tevergeefs. In de loop van 2003 groeide Unitel sterk - mede door 
de overname van de BT-telegrammendienst. “Op een gegeven moment 
ploften we er bijna letterlijk uit, onze medewerkers zaten tot in de eetkamer 
te werken. Het was volle bak, zo vol dat het eigenlijk niet langer kon. Het 
bedrijf werd echter niet direct verplaatst naar het nieuwe onderkomen, 
daar kwamen we niet aan toe omdat we het gewoon te druk hadden.” 

In 2004 was de verbouwing klaar en in maart van dat jaar kregen Unitel 
en Telegram.nl er hun onderkomen. Dat kwam goed uit, want op dat moment 
waren Rob en Astrid de drukte en het gebrek aan privacy in hun eigen 
woonhuis behoorlijk zat. Zo stond daar, aan de Tangerveldweg 8 op het 
Oost-Groninger platteland, plotseling een huis vol technisch vernuft. Zo 
stond één kamer helemaal vol met servers. Om alle telegramverkeer 
aan te kunnen, werd er een extra dikke telexlijn aangelegd. 

‘Op een gegeven moment ploften we er 
bijna letterlijk uit, onze medewerkers 
zaten tot in de eetkamer te werken’

Uiteindelijk zou deze verbouwde woning vier 
jaar het onderkomen zijn van het bedrijf. “Die 
woning gebruiken als bedrijfspand mocht niet 
volgens de regels van het bestemmingsplan 
en het Provinciaal OmgevingsPlan. En hoe 
bereidwillig en meedenkend de gemeente 
Stadskanaal zich ook opstelde met allerlei 
tijdelijke vrijstellingen, de regelgeving liet 
uiteindelijk geen enkele ruimte voor een 
definitieve bedrijfsvergunning of bestemmings-
planwijziging. In de loop van 2005 werd 
definitief duidelijk dat onze vestiging in het 
huis van de buren van tijdelijke aard zou zijn.”

Dus gingen Rob en Astrid op zoek naar een 
alternatief, liefst wederom in de directe 
omgeving van hun woning. Om de hoek, aan 
de Beumeesweg, stond toen een pand te koop 
dat ooit was gebouwd als kerk maar en nog 
enkele jaren in gebruik was als bedrijfspand 
van Keukenstudio Christiaans. Gezien de staat 
van het pand, was sloop de enige optie en het 
leek Rob en Astrid wel wat om een prachtig, 
nieuw en ruim bedrijfspand te bouwen. Een 
paar dagen nadat zij hun handtekening onder 
het koopcontract zetten in januari 2006, gingen 
ze ’s avonds dineren met een toenmalige kennis. 
De man vertelde dat hij op het punt stond om 
een prachtig pand te kopen om zijn bedrijf in 
onder te brengen en in te gaan wonen: “Het 
bleek te gaan om hetzelfde pand, waarvan 
wij vonden dat je er niks anders mee kon dan 
slopen. Toen moesten wij hem vertellen dat hij 
te laat was omdat wij het hadden gekocht.”

Het pand ging begin 2007 tegen de vlakte, 
waarna Bouwbedrijf Bruining en installatie-
bedrijf Velgsib er een nieuw, groot pand 
bouwden. De bouw begon in september 2007. 
Een toekomstbestendig bedrijfspand met volop 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen het 
bedrijf, dat is gebouwd is met woonkwaliteit, 
zodat het in de toekomst eenvoudig gebruikt 
kan worden als twee-onder-een-kap woning. 
In mei 2008 betrokken Telegram.nl en Unitel 
het pand, waarin zij nog altijd zijn gevestigd. 
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Januari 2006 
Aankoop grond 
Beumeesweg 30a

7 november 2006 
Oprichting UTS ltd op Jersey

31 december 2006 
KPN vervangt traditionele telex door 
web-telex. Daarmee komt een einde aan 
de verkoop van telexsystemen

Maart 2007 
KDDI Japan eerste 
gebruikers van UTS 
TCC software

2006 2007
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Radio
Het eerste radio-interview dat Rob ooit gaf, was voor een TROS Radio 1 
programma over ICT. Hij zat er in de studio met onder meer de bekende 
ICT-reporter Francisco van Jole, voor een gesprek over zijn nieuwe all-in-one 
communicatieservice Unitel Messaging Services: “Dagen van tevoren 
was ik al op van de zenuwen.”

Vele tientallen interviews volgden, het precieze aantal kan Rob zich 
zelfs niet bij benadering herinneren: “Vaak was het naar aanleiding 
van actualiteiten, bijvoorbeeld bij een ramp, historische gebeurtenis of 
sterfgeval van een bekende persoon. Ik zat bij wijze van spreken onder de 
speeddial bij noordelijk ANP-correspondent Marieke Bos van Persbureau 
Tammeling. Zij maakte dan een ANP-bericht over het aantal telegrammen 
dat bij een gebeurtenis werd verstuurd en de aangesloten media namen 
dan in veel gevallen contact op voor een nieuwsbericht, achtergrondartikel 
of reportage.

Van zenuwen voor radio-interviews heeft Rob geen last meer, hij vindt 
het ergens zelfs wel prettig dat het een beetje spannende radio is. 
Zo gaf hij in 2013 een interview aan BNR-radio, het was een gesprek 
met voormalig topschaatser Ben van der Burg. “Ik vond het een heel 
aangenaam gesprek. Toen ik later op de zaak kwam, waar iedereen 
had meegeluisterd, bleek dat alle medewerkers zich mateloos hadden 
geërgerd aan de interviewtoon van Van der Burg. Maar hij is natuurlijk 
journalist, ik vind dat die best een beetje kritisch mogen zijn. Mijn 
medewerkers zouden boos geworden zijn, dus het was maar goed dat ik 
er zat en zij niet. Ik ben inmiddels wel wat gewend.”

De media zijn 
bijzonder 
gecharmeerd 
van het telegram 

Het telegram is van nature mediageniek. Of het nu gaat 
om fenomenale sportprestaties, heuglijke gebeurtenissen 
of rampen, als er iets gebeurt waar de media massaal op 
afkomen, worden er vaak ook telegrammen verstuurd. 
Bovendien draagt het telegram een gevoel van nostalgie in 
zich. En daar komt nog eens het Klein-Duimpje-wint-van-
de-reus-gevoel bij: het ‘reusachtige’ KPN schreef het af, een 
‘piepklein’ bedrijfje op het Oost-Groninger platteland 
maakte er een succes van. 

Dit alles maakt het telegram tot een ‘love brand’. 

Ben van der Burg (links)
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Televisie
Ook op televisie was Rob al minstens twintig keer te zien, voor het laatst 
na de aanslagen op Charly Hebdo. Zijn televisiedebuut maakte Rob al 
bij de overname van de telegrammendienst van TPG-KPN en een van 
de mooiste tv-uitzendingen vindt hij een reportage bij RTL Nieuws op 
prime time naar aanleiding van de overname van SwissTelex. 
Een fragment hieruit:

Presentatrice Hella Hueck: ‘Wat ik nu ga vertellen lijkt misschien 
een nieuwsbericht van vijftig jaar geleden. Maar dat is het niet. 
Een bedrijf uit Groningen dat telegrammen verstuurt neemt nu een 
Zwitsers telexbedrijf over. Want ja, met die ouderwetse technologie 
is echt nog wel geld te verdienen.’

Verslaggever Bart Reijnen, zittend naast een werkend 
telexapparaat: ‘Het ouderwetse telexapparaat. Vroeger stonden 
ze bij alle bedrijven de hele dag door te ratelen. Maar ja, die tijd die 
ligt natuurlijk allang achter ons. Want ja, we hebben nou eenmaal 
e-mail. Of toch niet?”

Rob: “Banken, scheepvaartbedrijven, commodityhandel.” 

Verslaggever vult aan: “Allemaal gebruiken ze nog de ouderwetse 
telex. En daarom ziet Rob van Hoof er wel degelijk brood in. Deze 
week nam hij een Zwitsers telexbedrijf over. En daarmee heeft hij 
direct een derde deel van de wereldwijde telexmarkt in handen. 
En ja, die worden echt nog wel verstuurd.”

Niet alle verzoeken tot televisie-interviews honoreerde Rob overigens. 
Een uitnodiging voor het businessprogramma van Harry Mens wees 
hij resoluut van de hand: “Ze belden spontaan om mij uit te nodigen. 
Ik voelde me vereerd, totdat de aap uit de mouw kwam: een optreden 
in dat programma zou ons bedrijf tienduizend euro kosten. Nou, toen 
hoefde ik niet lang na te denken om vriendelijk voor de eer te bedanken.”

In RTL Boulevard was naar aanleiding van Rob’s bezoek aan Buckingham 
Palace een item te zien over het verzenden van telegrammen namens 
vele koningshuizen:

Voice-over: “Met zijn bedrijf Telegramservice is Rob van Hoof de 
hofleverancier van alle vorstenhuizen in Europa. Hoe hopeloos 
ouderwets een telegram ook klinkt, het feit dat alle vorsten er nog 
steeds gebruik van maken, zegt natuurlijk wel iets.” 

Rob: “Het heeft toch een sfeer, het roept een gevoel van nostalgie op 
om die tradities in ere te houden. Maar nu is het meer het chique 
wat de hoofdrol speelt. De impact die het heeft bij de ontvanger die 
denkt ‘wauw, een telegram, speciaal voor mij’.”

Voice-over: “Rob is zelfs afgereisd naar Buckingham Palace om aan 
alle strenge eisen van Koningin Elizabeth te voldoen. En dat was 
geen makkie.”

Rob: “In Engeland gebruiken ze zelf ontworpen omslagen voor de 
telegrammen die in Engeland zelf bezorgd worden. Als de Koningin 
binnen Engeland een telegram verstuurt dan komt haar eigen 
omslag er omheen.”

Voice-over: “Ondanks zijn geheimhoudingsplicht kan Rob de 
telegrammen van de Royals natuurlijk wel inzien.” 

Rob: “Als de RVD zelf aangeeft dat er een bericht is verstuurd, dan 
mogen wij het ook vertellen. Maar over de inhoud van een telegram 
zullen wij sowieso nooit iets vertellen. Dat hoeft niemand speciaal 
te vragen. Dat doen wij bij niemand.”

Minder journalistiek waren de bijdragen van Telegram.nl aan de 
programma’s All You Need is Love Kerstspecial op 24 december 2008 
met Robert ten Brink en Memories met Anita Witzier op 13 mei 2009. 
In eerstgenoemd programma kregen een man en vrouw een telegram 
overhandigd van hun dochter. Ze waren meteen onder de indruk en 
reageerden heel emotioneel. In Memories gaf Rob zelf acte de presence: 
“Te zien was hoe ik kwam aanrijden in onze Landrover en persoonlijk 
een man een telegram overhandigde van zijn ex-vriendinnetje van lang 
geleden. Hij begon gelijk te huilen. Een echte tranentrekker, die wat mij 
betreft de hele essentie van het telegram in zich draagt.”
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In SBS6 Shownieuws was een item te zien naar aanleiding van de 
aanslag op de Koninklijke familie op Koninginnedag 2009:

Voice-over: “Telegramservice Nederland is de enige nog bestaande 
telegramservice. De ene na de andere steunbetuiging aan koningin 
Beatrix kwam dus bij hem binnen.” 

Rob: “Het precieze aantal weet ik niet. Maar het was vandaag heel 
druk. Ik heb bijvoorbeeld een aantal telegrammen van burgemeesters 
voorbij zien komen.”

Voice-over: “En ook uit het buitenland kwamen de reacties binnen. 
In verband met de privacy wil Rob niet zeggen welke landen allemaal 
een telegram hebben gestuurd. Maar de kans is erg groot dat in ieder 
geval de bevriende vorstenhuizen van Zweden en Groot-Brittannië 
een telegram hebben gestuurd. (…) Vandaag en gisteren zijn er dubbel 
zo veel telegrammen binnenkomen als normaal.”

Rob: “Iemand condoleren of feliciteren via een e-mail of een e-card 
is tegenwoordig al heel gewoon. Een telegram is heel bijzonder.”

Kranten en tijdschriften
Ook het aantal publicaties in gedrukte media 
is in gedurende twintig jaar bijna niet meer te 
tellen. Rob verzamelt zo veel mogelijk knipsels 
van artikelen in dagbladen, weekbladen, 
magazines en tijdschriften in plakboeken. 
Hij heeft inmiddels zeven dikke plakboeken 
vol verzameld. Daar zitten vele knipsels uit 
bijvoorbeeld de Telegraaf tussen. Bij die krant 
haalde Telegram.nl regelmatig de voorpagina.

Zelfs in Singapore gaf Rob een radio-interview. 
En in Vietnam een kranteninterview: “Dat stuk 
heb ik nog teruggezien. Echt geen idee wat er 
staat, het enige wat ik begreep van het hele 
stuk, was mijn naam.”

Om even in ontspannen omgeving wat zaken 
op een rij te zetten en zakelijke beslommeringen 
te overdenken, verbleef Rob eens in kuuroord 
Thermae2000 in Valkenburg. “Ineens hoorde 
ik iemand roepen ‘Rob, Rob’. Ik reageerde in 
eerste instantie niet omdat ik dacht dat ze mij 
niet konden bedoelen. Ik kende daar immers 
niemand. Maar de vier mannen die samen 
in een bubbelbad zaten, bleven roepen en ik 
zag dat ze mij aankeken. Toen ik terugkeek, 
zei één van hen: ‘Zie je nou wel dat hij het is?’ 
Ik liep nieuwsgierig naar die mannen toe en 
zij vertelden toen dat ze net in de Quote een 
artikel over mij hadden gelezen, het ging om 
een interview over sportieve ondernemers. 
Ik vond het een heel bijzondere ervaring om 
op meer dan driehonderd kilometer van huis 
door wildvreemden herkend te worden.”

Er zijn al heel wat cameraploegen 
op kantoor geweest
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In mei 2008 betrokken Telegram.nl 
en Unitel het gloednieuwe pand aan 
de Beumeesweg in Alteveer. Hiermee 
kreeg het bedrijf een definitieve, 
toekomstbestendige vestigingslocatie. 
De huisvestingsperikelen waren 
hiermee definitief verleden tijd, 
wat volop ruimte gaf voor nieuwe 
ontwikkelingen en uitvoering van verse 
ideeën. Ook was er in het nieuwe 
bedrijfspand meer dan genoeg fysieke 
ruimte voor uitbreiding van de 
bedrijfsactiviteiten. 

Na tijdige reorganisatie de 
overname van SwissTelex, 
een gouden kans

Hoofdstuk 6

Verdiepen en verbreden
Rob wilde het bedrijf in twee richtingen ontwikkelen: nieuwe business 
aanboren en bestaande business uitdiepen. Met andere woorden: verbreden 
en verdiepen. In het businessplan uit die tijd staan als sterke punten van 
het telegram onder meer de snelheid, betrouwbaarheid en exclusiviteit. 
Enkele doelstellingen zijn instandhouding van het team, kostenbeheersing 
in ICT, verbetering van bestaande sites qua gebruiksvriendelijkheid en 
vindbaarheid op zoekmachines, overname van concurrenten, meer verkoop 
van systemen aan andere telegrambedrijven en meer omzet uit eind-
verbruikersmarkten.

Het verdiepen van de bestaande business kreeg onder meer handen en 
voeten met het verbeteren van de websites en optimalisatie van de marketing 
rond telegrammen. Er lag een sterke focus op online-diensten. Zo waren 
er plannen om uit te breiden naar ongeveer vijftig gelegenheidspagina’s 
en zo’n tweehonderd landenpagina’s in twaalf talen en nieuwe telegram-
producten zoals het Sinterklaastelegram, Valentijnstelegram en Bloemen-
telegram. Met daaraan gekoppeld gelijk een losse bloemenbestelsite, zodat 
mensen konden kiezen om de bloemen al dan niet als telegram te versturen, 
een voorbeeld van verbreding van de activiteiten. Van alle nieuwe ideeën 
kwamen alleen laatstgenoemde vier daadwerkelijk op de markt. Met het 
oog op deze verbreding hield Rob zich op allerlei fronten volop bezig met 
productontwikkeling, onder meer chocogrammen, Unicards en hybride 
post, een combinatie van fysieke post en e-mail.

April 2007 
Telegram.nl operators 
gaan TCC gebruiken

September 2007 
Begin nieuwbouw ‘30a’

Eind mei 2008 
Verhuizing naar ‘30a’

2007 2008
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Gelijktijdig vonden er nog steeds overnames 
plaats van telegramdiensten over de hele wereld. 
Dat lukte vaak wel, maar niet altijd. Zo liepen 
overnames in Tsjechië, Rusland en Maleisië stuk 
op culturele verschillen in het zaken doen. Ook 
verkocht UTS telegramsystemen aan andere 
telegramdiensten. Er werd veel geïnvesteerd in 
organisatieverbetering - efficiency en effectiviteit 
- en er werkten behoorlijk wat mensen op 
detacheringsbasis aan met name verdere 
optimalisatie van de ICT en zoekmachine-
marketing. Zo ontwikkelde webbouwer Aqtion 
uit Winschoten diverse nieuwe websites. Vooral 
de overnames en de verkoop van de systemen 
zorgden voor groei van de organisatie. Op het 
vlak van verbreding van de diensten was het 
vooral pionieren en nieuwe markten leren 
kennen. Dat deze nevenactiviteiten niet allemaal 
direct veel opleverden, was ingecalculeerd. 

Bankencrisis
In september 2008 viel in de Verenigde Staten de bank Lehman Brothers 
om, met als gevolg de wereldwijde bankencrisis. Dat zorgde ervoor dat ook 
in Nederland banken en overheden wat zenuwachtig begonnen te worden. 
Bij Rob begonnen toen nog geen alarmbellen te rinkelen, maar begin 2009 
begon duidelijk te worden dat dit toch wel behoorlijk effect had op de 
verzending van telegrammen. Het telegram is in de Westerse wereld een 
luxeproduct en door de veranderende economische omstandigheden daalde 
het aantal verzonden telegrammen zichtbaar. 

De bankencrisis had nog een ander gevolg. “Sinds voorjaar 2008 was er 
concrete interesse van een overnamekandidaat voor al onze bedrijven”, 
vertelt Rob. De besprekingen waren al een half jaar gaande en niets leek 
een bedrijfsoverdracht nog in de weg te staan. De deal was eigenlijk al rond. 
Toen brak echter de crisis in alle hevigheid uit en trokken de financiers van 
de overname zich alsnog terug. Rob: “Achteraf gelukkig maar. Want sindsdien 
is het alleen maar leuker geworden om te werken voor onze organisatie.” 

Reorganisatie
Deze actuele ontwikkeling was voor Rob aanleiding om begin 2009 een 
ingrijpende beslissing te nemen: voor het eerst in het bestaan van het bedrijf 
vond er een reorganisatie plaats. “Op basis van de nieuwe ontwikkelingen, 
vond ik dat er ingegrepen moest worden. Doelstelling was om ons bedrijf 
gezond te houden.” Zo werden alle nieuwe ontwikkelingen vooralsnog 
stopgezet: de bouw van nieuwe websites, internetmarketing en product-
ontwikkeling. Daarmee kwam er ook een einde aan de activiteiten van 
gedetacheerde medewerkers binnen het bedrijf, waarmee het aantal 
medewerkers op de werkvloer met ongeveer een derde deel terugliep. 
Later gingen de nieuwe ontwikkelingen wel verder, maar aanzienlijk meer 
gedoseerd en uitgevoerd door eigen medewerkers. Zo ging Steve zich in 
Engeland bezighouden met verbetering van de websites. 

“Hoewel we door externe omstandigheden min of meer werden gedwongen 
tot reorganisatie, was dit misschien wel een prima moment om met 
bepaalde investeringen te stoppen. Want achteraf bekeken leverde dit 

September 2008 
De crisis barst los

1 januari 2012 
Overname SwissTelex SA 
en Studio Services 
in Lugano, Zwitserland

Juli 2012 
Italië stuurt alle internationale 
telegrammen alleen nog maar via 
SwissTelex / UTS, Ceram gesloten

2008 2012
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een kostenbesparing op, terwijl de omzetten door dit ingrijpen niet 
subtantieel terugliepen. We hadden de afgelopen periode al genoeg 
geïnvesteerd in de organisatieontwikkeling om toekomstbestendig te 
zijn. We maakten een kleine pas op de plaats, deden even wat rustiger 
aan en bleven qua bedrijfsresultaat altijd ruim aan de goede kant van 
de streep. Onze organisatie was gezond en bleef gezond, ook in deze 
voor veel bedrijven erg lastige tijd. Wij gingen gewoon verder met onze 
bestaande business en dat ging prima.”

“Begin 2009 had ik beslist niet de vooruitziende blik om de duur, ernst en 
aard van de economische recessie te kunnen inschatten. Onze reorganisatie 
was dan ook puur intern gericht. Als ondernemer durf ik zeker risico’s te 
nemen, zo sla ik regelmatig de aanbevelingen van adviseurs in de wind 
omdat zij in mijn ogen te zeer binnen de lijntjes kleuren. Maar de risico’s 
die ik neem, zijn wel altijd weloverwogen risico’s waarbij ik de voors en 
tegens grondig tegen elkaar afweeg voordat ik iets risicovols ga doen. En 
voor veranderende omstandigheden heb ik vaak op voorhand een plan 
B klaarliggen. Het nemen van risico’s is vanaf het begin een belangrijk 
fundament onder onze onderneming. Ik kies weloverwogen de weg naar 
een doel, ga goed bewapend op weg en kijk vervolgens onderweg welke 
beren op de weg er geveld moeten worden om verder te komen.”

‘Kies niet voor de gemakkelijkste weg, maar voor de beste weg’
“Ik zeg altijd: als je op uitdaging A bent en je wilt naar oplossing B, dan 
wil ik in een rechte lijn naar die oplossing gaan. Niet over de gebaande 
paden met een omweg via punt C, maar de directe weg van punt A naar 
B. Kom je daarbij onderweg hobbels en kuilen tegen, dan moet je die 
met elkaar oplossen. Met andere woorden, je moet niet kiezen voor de 
gemakkelijkste weg maar je moet kiezen voor de beste weg en daarbij 
alle uitdagingen op je pad het hoofd bieden.” 

“Vooral op ICT-gebied is het nogal gangbaar om met U-bochtconstructies 
van bestaande mogelijkheden tot een geïmproviseerde oplossing te 
komen. En dat is dus juist wat ik niet beoog, ik wil zo weinig mogelijk extra 
schakels omdat dat toevallig bij de ontwikkeling even het gemakkelijkst 
is. Wat we doen, doen we gelijk zo optimaal en goed mogelijk. Dat is een 
van de manieren waarop we ervoor zorgen dat ons bedrijf stabiel is en 
stevig in zijn schoenen staat. Deze werkwijze maakt ons sterk en aanzienlijk 
minder kwetsbaar voor externe omstandigheden zoals concurrentie of 
een economische crisis. Je moet lean and mean zijn.”

Advertentie bij de geboorte 
van Prnses Amalia
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‘Het was zaak om stevig in onze schoenen te blijven staan’
Na de reorganisatie bleef de focus binnen UTS liggen op de corebusiness: het 
uitvoeren van telegramdiensten en het verkopen van het eigen telegramsys-
teem aan telegrambedrijven. Op Robs kantoor ligt nog altijd een mooie 
stapel plannen en ideeën voor nieuwe producten, diensten, websites en 
bedrijven. En zijn verwachting is dat die stapel nog wel een tijdje onaangeroerd 
blijft: “Er zijn leuke ideeën bij hoor, maar een echt briljant plan voor een 
businessconcept zit er niet tussen. Ja, één of twee, maar die investeringen 
vind ik veel te groot. De kans dat een van de overige plannen veel gaat 
opleveren, schat ik niet hoog in. Daarom heb ik liever dat we ons helemaal 
richten op de telegrammen.”

In crisistijd richtte Rob zich vooral op stabiliteit en continuïteit van de 
onderneming. Daarbij stond bij hem voorop dat voldoende werkgelegenheid 
voor alle medewerkers gegarandeerd bleef. “De omstandigheden waren 
volledig nieuw en onbekend voor iedereen. Sinds wij jong waren, was er 
wel eens veel werkloosheid, maar een echte economische crisis had bij ons 
nog niemand meegemaakt. Dat zet je als ondernemer wel voor nieuwe 
uitdagingen. Tot dat moment dacht iedereen ‘ach, wat kan er nou helemaal 
gebeuren?’ En dan ineens zie je dat er wel degelijk serieuze economische 
teruggang kan ontstaan. Vanaf het moment dat ik me dat bewust werd, 
zette ik er volledig op in om ervoor te zorgen dat we hier met ons bedrijf 
tegen bestand waren. We hadden in de voorafgaande jaren gelukkig een 
financieel stevige basis gelegd en nu was het zaak om ervoor te zorgen 
dat we stevig in onze schoenen bleven staan.”

‘Balans in je 
relaties met
mensen is 
belangrijk: als ze 
goed zijn voor 
jou, wees dan ook 
goed voor hen.’

Nicoleta

Yvonne
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De overname van SwissTelex
Na 2009 en 2010 - de jaren van goed op de winkel passen en vooral geen 
gekke dingen doen - begon bij Rob het ondernemersbloed wel weer te 
kriebelen. Hij was er wel aan toe om weer eens iets nieuws te gaan proberen, 
bijvoorbeeld internetactiviteiten. Ook volgde er een grote nieuwe overname: 
per 1 januari 2012 werd Unitel Holding de eigenaar van SwissTelex. 
SwissTelex was - naast EasyLink in het Amerikaanse Piscataway (New 
Jersey) - één van de twee overgebleven grote telexbedrijven in de wereld. 

Deze beide grote spelers op de telexmarkt hebben elk hun eigen hub met 
diverse aangesloten telexdiensten over de hele wereld. SwissTelex beschikt 
over een ruimte van 250 vierkante meter die helemaal vol staat met actieve 
telexapparatuur, hier komen de lijnen samen van alle nationale telexdiensten 
die eigendom zijn van SwissTelex, zoals die van Duitsland, Zwitserland, 
Zweden en Denemarken. Ook de dienst van Groot-Brittannië is van SwissTelex, 
die was ondergebracht in dochteronderneming Teleswiss. De Nederlandse 
telexdienst van KPN was aangesloten bij EasyLink. 

SwissCom deed SwissTelex in 2006 van de hand in de vorm van een 
management-buy-out. Drie voormalige managers van SwissCom Paola 
Gianinazzi, Peter McLaverty en Fabio Gubler namen daarbij SwissTelex 
over, maar deze drie bleken over onvoldoende ondernemersbloed te 
beschikken om er een zakelijk succes van te maken. Dat was de reden 
dat zij in 2011 Rob belden met de boodschap dat SwissTelex te koop 
stond en vroegen of hij belangstelling had voor een overname.

SwissTelex was leverancier van UTS. “Wij verstuurden bijna al onze 
telexen via SwissTelex en waren als zodanig een grote klant”, vertelt Rob. 
“Toen ik hoorde dat SwissTelex te koop stond, kwam mijn liefde voor 
strategie en voor het telexvak weer om de hoek kijken. De eigenaren 
benaderden mij omdat ze wisten dat ik noodlijdende telegrammen-
diensten van telecombedrijven overnam om daar weer winstgevende 
bedrijven van te maken en dachten dat ik dat misschien ook wel zou 
kunnen en willen met hun telexbedrijf.”

Kantoor SwissTelex in Lugano
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Een gouden kans
Intuïtief stond Rob niet onwelwillend tegenover deze overname. Zijn 
eerste reactie was positief, maar toch hakte hij niet gelijk de knoop door. 
Hij had inmiddels wel een behoorlijk bedrijf opgebouwd met medewerkers 
die hiervan voor hun inkomen afhankelijk waren. Dat wilde hij niet in de 
waagschaal stellen, daarom wilde hij eerst inzicht in de cijfers en de 
financiële consequenties van de overname van dit bedrijf met zes 
werknemers. Onder het motto ‘drie weten meer dan één’ ging hij eerst 
voor overleg om de tafel met zijn Britse medewerkers Steve en Dave, 
die met hun schat aan kennis en ervaring goed konden meehelpen 
analyseren wat de juiste keuze zou zijn: “Wat kunnen we ermee? Kunnen 
we het nog redden? Past dit in onze bedrijfsvoering? Willen we dit wel? 
En wat zou het voor ons betekenen als het aan een ander verkocht of 
gesloten zou worden?” 

1 januari 2013 
51% deelname gekocht in 
RotondeReclame BV

Oktober 2013 
Overname 
Hippe-Schoenen.nl

1 januari 2014 
Overname overige 49% 
RotondeReclame

2013 2014

SwissTelex magazijn met Diego
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“We waren zo zeer afhankelijk van SwissTelex dat overname door een 
concurrerend telegrambedrijf of sluiting, zonder te overdrijven, voor 
ons rampzalig zou zijn. Stel je voor dat EasyLink het zou overnemen, dan 
zouden wij afhankelijk worden van die partij. En dit was voor ons juist 
dé kans om onze eigen infrastructuur voor het versturen van berichten 
te bemachtigen, beter kon het in onze optiek niet worden. Vanuit onze 
filosofie om te streven naar een zo onafhankelijk mogelijke marktpositie 
was er dus maar één juiste keuze denkbaar. En dat was overname. 
Dit was met recht een gouden kans.”

Twee van de drie aandeelhouders - waaronder Paola Gianinazzi, die 
nog altijd voor UTS werkzaam is - ambieerden uitdrukkelijk continuïteit 
van SwissTelex en zochten naar een overnamekandidaat die de 
bedrijfs-activiteiten wilde voortzetten. EasyLink was wel in beeld als 
overnamekandidaat, maar gaf gelijk aan dat na rondkomen van de 
deal het bedrijf in Lugano gesloten zou worden om de techniek en de 
klanten over te brengen naar de Verenigde Staten. En dat wilden twee 
van de drie eigenaren niet, ze werkten er al tientallen jaren met hart en 
ziel en wilden hun bedrijf niet verloren zien gaan. Dit zorgde ervoor dat 
de onderhandelingen betrekkelijk voorspoedig verliepen en Rob niet 
veel later zijn handtekening onder het overnamecontract kon zetten. 

Ook SwissTelex werd weer een levensvatbare onderneming
Om van SwissTelex weer een levensvatbare onderneming te maken, 
greep hij na de overname wel stevig in. Op basis van kennis van zijn 
eigen organisatie en analyse van de kostenstructuur van SwissTelex 
wist hij snel waar wezenlijke, maar reële kostenbesparingen mogelijk 
waren. Zo was er een gehuurd magazijn van honderd vierkante meter 
dat helemaal vol stond met oude materialen, apparaten en onderdelen, 
die vrijwel nooit meer werden gebruikt. “Die wilde ik allemaal wegdoen, 
maar dat stuitte op verzet van twee medewerkers. Toen hebben we die 
ruimte eerst eens flink opgeruimd, vervolgens van alle nog bruikbare 
spullen slechts een paar bewaard en enige tijd later - toen het idee ook 
draagvlak had onder de medewerkers - het magazijn alsnog gesloten.” 
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Daarnaast verhoogde hij de telextarieven aanzienlijk, die tariefstelling 
was veel te laag om kostendekkend te kunnen werken. De angst van de 
voormalige eigenaren, dat dit tot een fatale uitstroom van klanten zou 
leiden, werd niet bewaarheid: slechts enkele klanten zegden vanwege 
de verhoging van de tarieven hun abonnement op, precies zoals Rob al 
verwachtte.

SwissTelex was gevestigd in Lugano, in het Italiaans sprekende deel van 
Zwitserland. Dat bracht een heel mooie kans met zich mee. Want er is 
geen land ter wereld waar het telegram zo populair is als in Italië. De 
nationale Italiaanse telegrammendienst is echter nog altijd in handen 
van het nationale postbedrijf. Italiaans sprekende operators in Zwitser-
land gaven UTS echter de gelegenheid om heel eenvoudig een Italiaans 
telefoonnummer te nemen en zich in dat land te laten zien. Zo lift UTS 
mee op de populariteit van telegrammen in Italië zonder daar zelf een 
volledige telegrammendienst op te hoeven zetten.

De Italiaanse 
telegrammen-
dienst werd 
enkele dagen 
‘gekaapt’

Eén voormalige medewerker van een buitenlands telecombedrijf 
slaagde er zelfs nog in om op sluwe wijze korte tijd ’s werelds 
grootste telegrammenland Italië te ‘kapen’. Dit ondanks het 
contract dat UTS met de Italiaanse telegrammendienst had. 
Bij het plotselinge verdwijnen van deze stroom telegrammen zat 
Rob dan ook als een bok op de haverkist en binnen een paar dagen 
wist hij de Italianen ervan te doordringen dat de liggende 
overeenkomst met UTS niet zo maar aan de kant geschoven 
kon worden. De switches in de telegrafiecentrale gingen weer 
om richting UTS.

Het strategisch belang van Italië was groot. Niet alleen stond daar 
een hub met lijnen naar zo’n vijftig landen, ook is het telegram 
cultuurhistorisch gezien een belangrijk communicatiemiddel in 
Italië. Er is geen volk ter wereld dat zo veel telegrammen verstuurt. 
De telegrammenstroom van en naar Italië was groot en dat 
maakte deze connectie van zwaarwegend belang. Toen de 
Italiaanse telegrammencentrale Ceram in juli 2012 de geest 
gaf, was vervanging geen optie. 

Het volledige Italiaanse telegrammenverkeer - alle oorspronkelijke 
verbindingen via Ceram - werd overgezet en verliep voortaan over 
de eerder overgenomen centrale van SwissTelex in Zwitserland. 
Dit maakte de strategisch al zeer geslaagde overname van 
SwissTelex door UTS nog eens des te waardevoller, want UTS 
kreeg hiermee controle over alle internationale telegrammen uit 
Italië. In 2015 verving UTS de ouderwetse Italiaanse telegraaf-
verbinding door het eigen FTP-systeem, waarmee UTS het 
belangrijkste doel van de overname van SwissTelex bereikte: 
een einde maken aan de afhankelijkheid van SwissTelex en aan 
de kwetsbaarheid van de dure en verouderde telegraaflijnen. 

Italiaanse telegrammencentrale Ceram
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Opnamestudio 
StudioServices

De overname van SwissTelex omvatte naast de telexdienst 
ook nog een tweede bedrijf: de opnamestudio StudioServices 
in Lugano die ook onder de vlag van SwissTelex opereert. 
In deze studio worden geluidsopnames voor bedrijven 
gemaakt, vooral heel veel boodschappen voor antwoord-
apparaten en voicemails en verder onder meer luisterboeken 
en gesproken nieuwsbrieven. 

Rob: “Inmiddels hebben we het grootste deel van het studiowerk 
naar Alteveer verplaatst. Dat had er mede mee te maken dat de 
Zwitserse perfectie zo kostbaar was, dat dit bedrijfseconomisch 
onverantwoord was. Door goedkoper te gaan opnemen - met 
een onhoorbare concessie aan de geluidskwaliteit - hebben 
we dit bedrijf ook weer gezond gemaakt, waarbij we werken 
met freelance-sprekers die we per opdracht inhuren. Waar zij 
vroeger naar de studio kwamen om te spreken, heb ik nu voor 
die sprekers een professionele opnamemicrofoon en goede 
software aangeschaft, zodat zij hun inspreekwerk thuis kunnen 
doen. Zodoende hebben we nu geen fysieke opnamestudio 
meer in Zwitserland.”

4 november 2014 
Verliezend finalist Startersprijs 
Stadskanaal (met RotondeReclame BV)

December 2015 
Verbinding Italië-UTS gaat vanaf nu 
via UTFT (UTS’ eigen FTP systeem)

31 december 2015
KPN stopt met telex

2014 2015

Het eind van telex is nabij
Nu, enkele jaren na de overname constateert 
Rob dat door steeds minimaler gebruik het eind 
van telex - en dus van SwissTelex - nabij is. 
Hoewel het bedrijf nog altijd rendabel werkt, 
maakt dit perspectief dat grote investeringen in 
de telexcentrale niet meer rendabel kunnen zijn. 
De infrastructuur voor de telegrammendiensten 
- onder meer die van telegrammenland-bij-

uitstek Italië - is inmiddels op een andere manier toekomstbestendig 
ingericht en de drie trouwe medewerkers Phil Norton, René Nüssli en 
Diego Brignoni haalden er begin 2016 hun pensioen. In vier jaar tijd 
zijn binnen UTS de relevante onderdelen van SwissTelex zo ingericht, 
dat de telegrammendiensten volledig op de nieuwe infrastructuur van 
UTS draaien. Daarnaast is voor een deel van de klanten een alternatief 
telexsysteem operationeel. En daarmee is de conclusie terecht dat de 
strategische overname van SwissTelex een groot succes werd.
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RotondeReclame, 
een totaal andere 
tak van sport

Een kennis van Rob en Astrid was hovenier en oprichter van RotondeReclame. 
Onder het motto ‘Adopteer een rotonde, plaats je reclamebord’ verhuurt dit 
bedrijf reclameruimte op rotondes. RotondeReclame neemt gemeenten 
en provincies de kosten van groenonderhoud op rotondes uit handen en 
mag als tegenprestatie reclameborden op de rotondes aan de man brengen. 
In 2012 kwam hij naar Rob met een vraag: ‘Ik weet dat jij noodlijdende 
bedrijven er bovenop helpt. Wil jij ook helpen om van RotondeReclame 
een bloeiend bedrijf te maken?’ Rob zag dit wel zitten en werd partner 
in dit bedrijf, waarbij de hovenier het groene deel voor zijn rekening zou 
nemen, terwijl Rob de zakelijke kant van het bedrijf zou gaan doen. 

“Ik zag dit concept wel zitten, zeker voor de toekomst als de economische 
crisis achter de rug zou zijn. In die rotondes zag ik een enorme groeimarkt 
voor adverteerders: het is een schaars goed want er kunnen maximaal vier 
borden per rotonde worden geplaatst. Bij een groeiende advertentiemarkt, 
zouden die rotondes een goudmijn worden. Je krijgt als bedrijf zeer lokaal 
zeer veel aandacht, want het zijn geweldige zichtlocaties. En er zijn zo’n 
vijfduizend rotondes in Nederland, dus het potentieel is enorm.”

RotondeReclame groeide na de participatie van Rob enorm snel. Het aantal 
rotondes in portefeuille groeide binnen een jaar van vijftien tot honderd. 
Een jaar na de participatie nam hij de andere helft van de aandelen ook 
over. In 2013 stelde hij Cindy Stooker aan als bedrijfsleider. Een jaar later 
was RotondeReclame verliezend finalist van de Startersprijs gemeente 
Stadskanaal 2014.

“Het tij zit echter nog onvoldoende mee, economisch gezien. Ik blijf erbij 
dat dit nog altijd een enorm potentieel voor bedrijven heeft in offline 
presence. Want je moet je als bedrijf presenteren op de plek waar je prospects 
komen. Dat maakt RotondeReclame bijvoorbeeld ontzettend interessant 
voor de automotive-branche. En het adverteren op een rotonde is ook 
nog eens veel goedkoper dan een advertentie in de krant, een banner 
op internet of een commercial op de radio.”

Ondertussen runt Rick Heeres RotondeReclame. Onder zijn enthousiaste 
aanvoering heeft het bedrijf een stijgende lijn ingezet. 

Rick Links: een wethouder van Zwolle
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Vlnr: Cindy, Arnold, Astrid, Rob, Adrian, Yvonne, Cees

Cees Cindy
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Hippe schoenen 
of erotische 
producten? 
Hippe schoenen!

Het nieuwe pand van Telegram.nl werd gebouwd op de in 
2007 en 2008 verwachte groei. Onder meer door de crisis bleef 
die groei uit en stond het pand half leeg. Rob en Astrid konden 
geen geschikte huurders vinden en zochten daarom naar een 
invulling van de ruimte. Rob kwam toen met het idee om een 
webshop te gaan exploiteren om de beschikbare ruimte te 
vullen met artikelen. Tijd en gelegenheid om zelf iets op te 
bouwen en in de markt te zetten was er op dat moment niet 
en daarom zocht hij naar een webshop ter overname. 

Marktonderzoek leidde naar twee voor verkoop beschikbare 
webshops die aan alle wensen voldeden: een webshop in hippe 
schoenen en eentje in erotische producten. Hij legde de keuze 
voor aan de medewerksters die zich met de webshop zouden 
gaan bezighouden - Claudia Vos, Nicoleta Nizam, Yvonne 
Timmerman, Kira Schulte en Doris Janke - en zij vertelden 
dat het hen niet uitmaakte. Het waren gewoon doosjes die 
ingepakt en verstuurd moesten worden, de inhoud maakte 
niet uit. Daarop viel de keuze van Rob op hippe-schoenen.nl: 
“Dat is een overzichtelijk product en vooral qua marketing is 
dat toch net even iets handiger.”

Op hippe-schoenen.nl vindt de doelgroep - vrouwen in de leeftijd 
van 15 tot 45 jaar - aparte schoenen in het goedkopere prijssegment. 
Claudia Vos en Laura de Jonge runnen samen deze webshop. 
Rob: “Hiermee opereren wij in een prijsvechtersmarkt en dat is 
weer eens iets heel anders dan wij gewend waren. Zo lang we 
de ruimte en de tijd hebben, blijven we dit zeker doen.”

Vlnr: Kira, Claudia, Nicoleta, 
Doris, Yvonne

Laura
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Een eBay 
webshop in 
filatelie

Rob: “Van huis uit ben ik een verzamelaar. Zo verzamel ik alles 
op het gebied van telex en telegrafie: telegrammen, apparatuur 
en boeken. En sinds ik een kind was, verzamel ik postzegels. 
Dat is uitgegroeid tot filatelie: naast postzegels ook oude 
enveloppen en mooie brieven. Mijn collectie beperkt zich tot 
Noorwegen, in de loop der tijd heb ik een prachtige collectie 
vergaard.”

“Zoals gezegd houd ik ook wel van een beetje handelen. Ik vond 
eBay heel interessant en kocht daar al behoorlijk wat. Toen 
dacht ik: laat ik ook eens wat gaan verkopen op eBay. Dit idee heb 
ik in grote lijnen uitgewerkt en dat laat ik nu verder uitvoeren 
door enkele medewerkers. Ik koop partijen postzegels en oude 
brieven in en prijs die uit. Vervolgens leg ik ze neer bij Josette 
Schepers en Marije van Rieke die ze invoeren in de eBay-shop. 
Want ik kan niet urenlang items invoeren, daarin zit voor mij 
niet voldoende uitdaging.”

“Ik ben ervan overtuigd dat hier veel potentie in zit. Het zijn 
geen versproducten, het kan gerust een tijdje te koop staan, 
zelfs jarenlang als het moet. Wat ooit hobby was, is inmiddels 
een serieuze tak van ons bedrijf. Hierbij denk ik ook aan onze 
medewerkers. Want het zou toch mooi zijn dat, wanneer er 
eens wat minder werk is in de telegrammen, er een andere tak 
binnen het bedrijf is waarop zij zich kunnen storten. Daarvoor 
houden wij al onze neventakken operationeel.”

Marije Josette
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Barbecue bij Astrid en Rob

Barbecue bij Astrid en Rob

Astrid en Tineke

Weekendje 
Appingedam

5 jaar 
telegrammen

Eerste bedrijfsbarbecue 

in 1996

Kookworkshop

Kookworkshop

Kerstdiner

Appingedam
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Eind 2014

Cursus

Casino

Casino

Kerstdiner

Kerstborrel
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ABB Lummus Global
ADM Archer Daniels Midland 
ADM Oehlmuhlen
Agro Maas
Akzo Nobel Coatings B.V.
Amnesty International UK
Amsterdam Trade bank
Boskalis Baggermaatschappij 
Bank Melli Iran
Bank of Baroda
Beckmann & Jorgensen
Belgacom
Bodewes’ Scheepswerven B.V. 
Boskalis
BP Marine
Bridge Marine Fuels 
Bunge Trade Services
C.H.L. Shipping B.V. 
Canadian Coastguard 
Chemgas Shipping 
Citibank
Crypto A.G.
Delaval Stork
Department of Work & Pensions
Deutsche Bank
DHV Consultants 
Discount Bank & Trust Company 
Dole Fresh Fruits International 
East Asia Shipping
Embassy of India
Embassy of Libya
Finansbank
Foreign & Commonwealth Office London
Fraport
Friesland Dairy Foods
Gouvernment of Canada
H.K.S. Hoogovens
Hein de Windt B.V.
Henry Bath
Hoff & Co. Services b.v.
HRH The prince of Wales
I.C.M Internationale Controle Maatschappij 
IHC Holland N.V.
Imeko Dairy Products B.V.
lnchcape Shipping Services
Interrijn
ITS Caleb Brett Nederland B.V. 
Karlshamns
Keesing
King Constantine of Greece 
King Michael of Romania 
Koninklijke Marine
Lauritzen Kosan
Lehnkering Logistics BV 
Logica
Lufthansa
Maastank International B.V. 
Mabanaft B.V.
Marine & Dredge Parts Supply B.V. 
Marine Management Group 

Melchemie Holland B.V.
Merck Finck & Co Private Bankers 
Ministry of Defense Egypt
Mokveld Valves B.V. 
Mostert Oilseeds B.V. 
Multraship
Naess Shipping BV
National Assembly for Wales 
National Car Rental
National Iranian Oil Company 
Nederlands Loodswezen
Nomura Bank N.V.
Norit Nederland B.V. 
Ove Arup Shipping
Ovet Shipping B.V.
Palte & Haentjens B.V. 
Pell Nederland B.V. 
Peterson B.V.
Petro Survey B.V.
Polaris Shipping
Preferred Mortgages
Promar
Queen Elizabeth
Rabobank Headquarters Utrecht
Rabobank International Antwerpen 
Rederij Gebroeders Wijsmuller B.V. 
Rewico
Romi Smilfood B.V.
Royal Navy
SAS Scandinavian Airlines System        
Saybolt 
Schilinski
SGS Societe Generale de Securite 
Shipyard K. Damen BV
Siberhegner Lenersan-Poortman 
Sidmar
Sliewescom BV 
SNS Securities NV
Spedico BVBA
State Bank of India
Steinweg
Stork PMT B.V.
Stork Screens B.V. 
Terneuzen Bonded Stores
TESCO
Tjonger Service
Topniche Associates Pte 
Trefoil
TRH Prince and Princess Michael of Kent 
Triumph Shipstore
Ugbi Bank
Unieveem BV
Unimills
Uniqema
United Nations University
Van Lanschot Bank
Vanden Avenne
Vectura Transport & Trading BV 
Veerhaven
Visa Cardservices
Wallenius Wilhelmsen Lines AS

Klantenlijst uit de 
begintijd van Unitel

Landen die 
UTS systemen 
gebruiken 

 

2003 
Bosnia  |  Israel  |  Mauritius  |  Seychelles

2004 
Cyprus  |  Slovenia

2007 
Japan  |  Montenegro  |  Serbia  |  Srpske

2009 
Croatia

2010 
Bahrain  |  Qatar  |  United Arab Emirates  |  Yemen

2011 
France

2012 
Argentina  |  Brazil  |  Chile  |  Egypt  |  Iran  |  Italy  |  Jordan
Lebanon  |  Macedonia  |  Oman  |  Paraguay  |  Saudi Arabia  
Syria  |  Tunisia  |  Uruguay

2014 
Greece

2015 
Turkey

2016 
Spain
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2001
Austria  |  Finland  |  Germany  |  Iceland  |  Liechtenstein  
Netherlands  |  Switzerland
2002
Kiribati  |  Norway  |  Poland  |  Singapore  |  Surinam    
Sweden  |  Taiwan

2003
Ecuador  |  Guyana  |  Indonesia  |  Niue  |  UK

2004
Anguilla  |  Antigua  |  Bahamas  |  Barbados  |  Bermuda  
British Virgin Is  |  Cayman Is  |  Colombia  |  Cook Is   
Dominica  |  Fiji  |  Guatemala  |  Hong Kong  |  Jamaica 
Netherlands Antilles  |  New Zealand  |  Sierra Leone  
St Kitts & Nevis  |  St Lucia  |  St Vincent  |  Tonga  
Turks & Caicos  |  Western Samoa

2005
Afghanistan  |  Bulgaria  |  Denmark  |  Faeroe Is 
Greenland  |  South Korea

2006
El Salvador  |  Pakistan  |  Aruba  |  Ascension  |  Hungary  
Slovak Republic

2007
St Helena

2008
Irish Republic  |  Nicaragua  |  Peru  |  Thailand
Trinidad & Tobago  |  Algeria

2009
Romania

2010
Venezuela  |  Zambia

2011
Cuba  |  Czech Republic  |  India

2012
American Samoa  |  Australia  |  Bangladesh  |  Canada  
Malaysia  |  Sri Lanka  |  USA

2013
South Africa

2014
Mexico

2015
Costa Rica

2016
Puerto Rico  |  Moldova

Overgenomen 
landen

Aantal telegrammen 
(2001 = 100)

Omzet 
(1996 = 100)
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TX3000
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De mensheid is getroffen door vele 
plagen als gevolg van de totale afhan-
kelijkheid van internet. De ongekende 
mogelijkheden van het wereldwijde 
web ontgroeiden het menselijk besef. 
En dat had plotseling catastrofale 
gevolgen. Zoals op 11 september 2001 
de wereld ingrijpend veranderde 
door de aanslagen in New York, zo 
verandert de staat van de wereld nog 
veel abrupter als van de ene op de 
andere dag de stekker uit het internet 
gaat. De wereld is op slag volledig 
onthand, er is geen stroom meer en 
geen gas. Huizen zijn donker en koud. 
Alle zekerheden zijn onzekerheden 
geworden. Niets is nog wat het was, 
mensen lopen verdwaasd door de 
straten. 

Epiloog

Over twintig jaar: 
telex en telegram in 2036

Alleen in het noorden, ergens in een klein dorpje, daar zit in een huisje op het 
platteland, op de grens van veen en zand, een man in zijn schuurtje. Hij schuift 
wat planken en roestige fietsen aan de kant en trekt aan het oude gordijn, dat 
daar is gedrapeerd op een stapel oude dozen. Hij pakt één van die dozen, blaast het 
stof eraf, leest TX3000 en weet op slag dat hij de man is die moedig weerstand 
kan bieden. Rob heeft goud in handen. Net als die dag, veertig jaar geleden, toen 
hij op slag wist dat de wereld voor hem open lag toen hij de telegramdienst van 
Nederland kon overnemen, zo weet hij nu dat hij met zijn oude TX3000 telexapparaat 
en met de kennis van telex die hij destijds bij elkaar schraapte kan zorgen voor 
orde in de chaos. 
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Inmiddels zijn we vele maanden verder. De orde is hersteld en zonder 24 uur 
per dag de hele wereld op hun schoot blijken mensen gelukkiger dan ooit. De 
telex beleeft een revival als nooit tevoren. Overal ter wereld staan op centrale 
punten apparaten waarvan mensen collectief gebruik maken voor communicatie 
op afstand. Af en toe, alleen als het echt nodig is. Bijvoorbeeld om een ander 
een gelukwens of hart onder de riem te sturen. Geen digitaal bliepje, maar een 
persoonlijk bericht, afgeleverd door een echt mens: een oldschool telegram.

De perfecte mix van persoonlijk, warm en traditioneel maar ook hypermodern 
dankzij de virtuele technieken die toegepast worden in het papieren document. 

Met interactieve reactiemogelijkheden door het telegram alleen maar aan te 
raken. Met muziek en bewegend beeld op papier dat je gewoon in je handen houdt 

of aan de wand hangt. Of als chocogram, in gepersonaliseerde chocoladetablets. 
En dat allemaal regelrecht te teleporteren naar de ontvanger, razendsnel en 

zonder schadelijke effecten op de omgeving. Die mix maakt het telegram anno 
2036 tot een ongekend succes.

Rob zit in zijn luie stoel. Senior-adviseur van Telegram.nl is hij op zijn 70e. 
In de verte ziet hij de medewerkers van Telegram.nl elke dag in hun 
waterstofauto’s naar kantoor vliegen. Hij kijkt naar Astrid en is haar nog 
altijd dankbaar dat zij in al die jaren, bij het opruimen van de garage, 
nooit dat ene stapeltje, met dat gordijn erover, bij het grof vuil heeft gezet. 
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