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Hypermoderne centrale   

De bijeenkomst werd bijge-

woond door zo‟n 150 (oud-)

medewerkers en RvB-lid 

Eelco Blok, W&O-directeur 

Joost Farwerck, de burge-

meester van Volendam Wil-

lem van Beek en Country 

Managing Director van Alca-

tel-Lucent Nederland Jeani-

ne van der Vlist. Alcatel-

Lucent destijds Philips Tele-

communicatie, leverde PTT 

de toen hypermoderne cen-

trale, na een proefcentrale 

in Utrecht-Overvecht, als 

eerste in Wormerveer. In 

Volendam ging de laatste 

PRX/A uit dienst. 

Explosief   

Halverwege de jaren ‟70 

groeide de vraag naar tele-

fonie explosief. De PRX was 

het antwoord daarop en 

verving de centrales die op 

relais-techniek waren geba-

seerd. In de hoogtijdagen 

waren er circa 300 PRX-

centrales in Nederland met 

drie miljoen aansluitingen. 

Versneld afgebouwd   

De afgelopen drie jaar zijn 

deze versneld afgebouwd 

en zijn de klanten – zonder 

dat ze dit merkten – overge-

zet naar een nieuwe genera-

tie, digitale centrales, de 

AXE en 5ESS. Deze worden 

in de toekomst vervangen 

door de Voice over IP-

platforms.  

Beste dienstverlener  Met 

deze ontwikkeling wordt 

bovendien energie bespaard 

omdat deze techniek met 

computerplatforms op enke-

le locaties werkt in plaats 

van een grote hoeveelheid 

centrales verspreid over 

het land. Om beste dienst-

verlener te zijn investeert 

KPN jaarlijks miljoenen 

euro‟s in het up to date 

houden van zijn netwerk. 

OP  7  DECEM BER  2010 GIN G  DE  

L AATSTE  PRX/A “UI T”  T E  VOL EN DAM  

PRX BIJ  KPN 

Eelco Blok verstuurt het allerlaatste call detail record file uit 

de centrale Volendam naar de nota verwerking. 

PRX 205 (PRX/A)  

Deze samenvatting van de 

PRX geschiedenis bij KPN is 

tot stand gekomen dankzij 

de bijdrages van (ex) KPN 

en Philips Telecommunica-

tie Industrie medewerkers.  

 

Bijzonder dank aan: 

Ruud Maltha 

Hugo Bruynooghe, 

Edgar van Boven 

Wilko aan de Meulen 

Alex Zuiderhoek  

Zij hebben een geweldige 

hoeveelheid informatie 

aangeleverd. 

 

Centia Maltha voor de kriti-

sche blik op de spelling 

 

De samensteller: 

Arnold Abels 

P = processor   Computer voor besturingsdoeleinden 

R = reed    Type relais 

X = exchange   Telefooncentrale 

2 = local subscriber switching Lokale abonnee-centrale 

0 = general purpose  Algemeen gebruik (dit slaat op de Central Control Unit) 

5 = processortype  De CCU processor heeft een cyclustijd van 2 microsec en een 

  woordlengte van 16 bits  (schakelcapaciteit van 1000 Erlang) 

javascript:void%200
http://kpn1connect.kpn.org/persoon/detail/joost.farwerck/
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OPBOUW  PRX CENTRALE  

Zeer vereenvoudigde weer-

gave van een PRX centrale. 

Een verdere detailering  van 

de Primaire PCM Multiplexer 
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De Multicontrol Configuratie 

voor meer rekenkracht 

De laatste aan de PRX 

toegevoegde functie 

“C7 signalering” waar-

door de levensduur met 

jaren werd verlengd 
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Voorbeeld van PRX pro-

grammatuur 

Voor de uitrol van PRX in 

Nederland waren er de 

nodige commissies inge-

richt om alles in goede 

banen te leiden. 

COMMISSIES 

Plenaire  XR vergadering en stuurgroep XR 

later omgedoopt in Plenaire PRX vergadering en PRX stuurgroep 

                Constructie Commissie 

                Documentatie Commissie 

                Hardware Commissie 

                MFC Commissie 

                Reed Commissie 

                Software Commissie 

                Specificatie Commissie 

                TDK Commissie 

                Utility Commissie 

                Voedings Commissie 

                Onderhouds en Exploitatie Commissie 

                                subcommissie Utility 

                                wg Hardwaretest 

                Opleidingscommissie 

                Projecterings Commissie 

                                Werkgroep Projectering 

                                Projectdata Commissie 

                Bespreking Hardware documentatie 

Telefonie Beheerssystemen 

Kontakt bespreking PTT-Philips 

                Informatie Groep Ontwikkeling PRX (IGOP, werd later CUPA) 

Beleidsorgaan PRX Aangelegenheden (BPA) 

                Coördinatie en Uitvoeringszaken PRX/A (CUPA) 

                                Bespreking klachtenmeldingen PRX 

                Projecteringsaangelegenheden PRX/A (PROP) 

                wg PRX Technologie 

   wg documentatie PRX 
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Cor Krul aan het werk 

met de papertape. 

Daarnaast het PCP 

Overzicht van opbouw 

van diverse  typen reed 

relais.  

 

Er moest eerst een start adres ingesteld worden op het PCP  

Dan werd met de hardware loader een eerste (unformatted) papertape gela-

den die de first stage loader bevatte. 

Met het PCP kon men dan de first stage loader opstarten waarmede men 

dan formatted papertapes kon laden. 

  

Opstarten van de PRX 

Reedrelais 

Overdracht van de 10 

miljoenste MRR (Miniriet 

relais) in 1976 aan Ir. K. 

Hubée (links) adjunct-

directeur fabricage PTI 

door Ir. W. Bosman 

(rechts) plantmanager 

van PTI den Haag. In het 

midden de heer C.G.J. 

Driessen van de MRR-

fabricage.   

Het reed relais heeft in de loop der jaren verschillende benamingen gehad: 

Miniriet relais of MRR (PTI benaming) 

Droge bladveerschakelaar (PTT benaming) 

Capsulerelais (onderwijsboek jaren 60) 

De productie van het 

relais was in 1967 ge-

start. Bij de productie 

van de eerste miljoen 

relais waren nog zeven-

tig medewerkers betrok-

ken: door verregaande 

mechanisatie worden 

midden jaren zeventig 

één miljoen relais ver-

vaardigd door drie me-

dewerkers. 
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Management Samenvatting 

 

Inleiding 

OVN kijkt kritisch naar de CAPEX uitgaven. Er is en afnemende vraag van ca. 5% per jaar 

naar de klassieke telefonie dienst (POTS). Het volume van het Internet inbelverkeer 

groeit niet meer in de mate die in de afgelopen jaren werd verondersteld. De naar ADSL 

overstappende klanten dragen hier een steeds groter deel aan bij. Door het centraal 

gestuurde project Quantum Leap Access (QLA),en door "natuurlijke leegloop" van POTS 

poorten is er een hoeveelheid, vrijstaande capaciteit opgebouwd in naastgelegen TDM 

eenheden, ter vervanging van PRX/A centrales. Gezien het bovenstaande en de nood-

zaak om te komen tot kosten besparing is het gewenst - en blijkt het mogelijk - om PRX/

A centrales in dienst te houden tot 2008. 

 

Doel van het document 

Het doel van het structuurplan Vervangen  PRX/A centrales 2003 t/m 2008 is: 

Het analyseren van de in het TDP PRX/A gekozen variant 3 

A.d.h.v. de gestelde voorwaarden vaststellen van: 

- Kosten en investeringen 

- Een optimaal vervangingsplan. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

PRX/A benutten als cashcow t/m 2008. In PRX/A centrales worden geen nieuwe dien-

sten meer gerealiseerd en het behouden van PRX/A centrales is niet blokkerend voor de 

introductie van nieuwe diensten. Het systeem en de organisatie functioneren naar tevre-

denheid. Het in dit plan gegeven advies is om de PRX/A centrales t/m 2008 in dienst te 

houden. 

PRX S T R U C T U U R P L A N  2003  

 

In 2002 werd een TDP 

(Tactical Direction Paper) 

voor de PRX-centrales op-

gesteld. Daarin werd er 

nog van uitgegaan dat PRX 

het tot 2012 zou volhou-

den.  

In de uitwerking hiervan 

naar een structuurplan 

kwam als einddatum voor 

de PRX/A het jaar 2008 

naar voren. 

 

 

Uiteindelijk is het 2010 

geworden.  

 

Het uitzetten van de PRX- 

centrales had als plezierig 

neveneffect, een stevige  

energie besparing. 

PRX 205, PRX/A , PRX/D en 

5ESS 

Philips bracht zijn computergestuurde centrale met reed relais schakelnetwerk eerst 

op de markt als het type PRX 205. (Philips Reed eXchange type 205). Enige jaren na 

de introductie bleek dat er grote behoefte kwam aan centrales die met een digitale 

schakeltrap waren uitgerust i.p.v. met een analoge. Vandaar dat Philips begon met de 

ontwikkeling van een digitale variant (PRX/D) en men de type aanduiding PRX 205 

verving door PRX/A. De ontwikkelkosten van PRX/D  konden door Philips alleen niet 

worden opgebracht.  Philips heeft nog wel in Duitsland PRX/D proefcentrales voor de 

Bijzonder Tellende Diensten geleverd. Philips ging een samenwerking aan met AT&T 

en daaruit is uiteindelijk een voor de Europese markt aangepaste 5ESS voortgeko-

men. Deze centrale heette in het begin nog 5ESS-PRX 

De eerste PRX centrale te 

Wormerveer in een ruimte 

oorspronkelijk bedoeld voor 

een centrale met dezelfde 

aansluit capaciteit maar 

dan in Electro Mechanische 

techniek 
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DE  WERKELIJKE  AFBOUW  

In 2003 en 2004 worden alleen die PRX/A centrales vervangen, waar voldoende capaciteit 

in de naastgelegen TDM eenheid (AXE of 5ESS) aanwezig is. 

In 2005 t/m 2008 worden de PRX/A centrales geleidelijk vervangen. De volgorde van ver-

vanging is een optimum tussen CAPEX en operationele variabelen (zoals mogelijke uitval 

van systeemdelen).  

 

Om de PRX volgens bovenstaande scenario maximaal te kunnen benutten, moet er wel aan 

onderstaande randvoorwaarden worden voldaan, met het oog op verantwoord beheer en 

behoud van de Quality of Service: 

 Landelijk georganiseerd beheer van de strategische reserve voorraad PRX/A onderdelen 

 Landelijk georganiseerde bewaking en trendanalyse van de uitval van kritische onderdelen 

 Landelijk HRM en kennismanagement (gemiddelde medewerker PRX/A is boven de 48 jaar 

 Continuïteit in aantal Service & Instandhoudings medewerkers en opleiding/doorgroei 

 Uniformering van de werkwijze in de rayons (Operational Excellence /ISO) 

 Landelijk gecoördineerd vervangingsplan dat in volume mede beïnvloed wordt door het ver-

bruik van de strategische reserve voorraad en vrijkomende POTS poorten in TDM eenheden en 

beschikbaarheid expertise 

 Borging van expertise van schakelen en routeren van PRX/A centrales in de afdeling OVN PU 

SN Voorraadmanagement Uitvoering 

 Alle financiële en netstructuur consequenties voor deze in beeld te brengen wat betreft TDM 

hosten t.b.v overname PRX/A centrales. 

 Engineering en test & installatie capaciteit in 2004 en 2005 claimen bij de firma. t.b.v. uitbrei-

dingsprojecten 

 Opschonen NP tabel in IN. 
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De afbraak van de PRX 

Holten door het MT PU 

SN (productie unit swit-

ched netwerken) in 

2001.  

Het verloop van het 

aantal PRX tfcs vanaf 

half 2001. Er waren 

toen al 26 centrales 

verdwenen. Vooral de in 

het begin van de jaren 

80 geinstalleerde ge-

combineerde loka-

le/verkeerscentrales. In 

het telefoondistrict Bre-

da waren er begin jaren 

„80 ook al 18 PRX cen-

trales vervangen door 

AXE.  

Vanaf het midden van 

de jaren 90 vond er een 

explosie aan inbelver-

keer plaats (email en 

internet). Hierop waren 

de PRX tfcs niet bere-

kend en al snel ont-

stond er congestie in 

het telefoonnetwerk 

m.n. in de avonduren. Er 

werd toen besloten tot 

een geweldige uitbrei-

ding van de capaciteit, 

Het Quantum Leap Ac-

cess project.  

Een van de uitgangs-

punten van QLA was om 

bij iedere PRX een AXE 

of 5ESS te plaatsen om 

klanten met ISDN-2 te 

kunnen aansluiten ( 1 

lijn om te bellen en 1 lijn 

om in te bellen naar 

email en internet). Later 

toen klanten via ADSL 

konden worden aange-

sloten kwam er voldoen-

de capaciteit vrij om 

PRX/A centrales op te 

heffen. 
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In het kort 
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In het kort 
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DE  GEBOORTE  VAN  PRX 

den van PTI en PTN van Philips‟ 

zijde en van CATF en Dr. Neherla-

boratorium van PTT zijde. Ik was 

betrokken bij de 

„softwarecommissie‟ en de 

„Onderhouds en Exploitatie Com-

missie‟. Een voorbeeld van mijn 

bijdrage aan de SC is de uiteenzet-

ting van de klok- en datumfunctie 

in de PRX.  

 

Een groot probleem was de mat-

ching van de binaire plaatsgege-

vens aan de decimale telefoon-

nummers. Het mocht niet teveel 

geheugen kosten, want er waren in 

eerste instantie gezamenlijk voor 

zowel data als programma‟s 

slechts 64k woorden van 16 bit 

beschikbaar, later 256k. Daarvoor 

was een algoritme bedacht met 

pseudotelefoonnummers. In de 

meeste gevallen waren die gelijk 

aan het telefoonnummer, maar 

voor een beperkt aantal gevallen 

was er een vertaallijstje.  

Ik bewaar goede herinneringen aan 

de OEC, de sfeer was altijd goed en 

De ontwikkeling van PRX (later 

PRX/A) is voor mij begonnen er-

gens in 1967. Het ontwikkelteam 

bestond aanvankelijk uit een hand-

jevol mensen waarvan ik er één 

was. De opzet was een analoog 

schakelnetwerk met reedcontacten 

en een centrale besturing. Bij de 

aanvang zat de logica van de CB 

volledig in de hardware, de soft-

ware bestond uitsluitend uit data. 

Met de organisatie van dat laatste 

ben ik begonnen. De logica werd al 

snel als programma‟s in de soft-

ware ondergebracht. Ik herinner 

mij nog de eerste programmeercur-

sus in die tijd, het programmeren 

stond nog in de kinderschoenen. In 

de loop van de ontwikkeling wer-

den er diverse commissies opge-

richt die tot doel hadden ontwerpin-

formatie aan de ene kant en erva-

ring (en wensen) in exploitatie aan 

de andere kant uit te wisselen. Dat 

alles met de kennis en ervaring die 

we toen hadden: die van elektro-

mechanische systemen. De com-

missies bestonden uit afgevaardig-

het overleg gaf resultaat. De mid-

delen voor beheer en onderhoud 

van de PRX in die dagen waren 

uiterst eenvoudig: een lokale prin-

ter, een remote printer (met 1200, 

later 2400 bps), een papertaperea-

der en een papertapepunch. Voor 

huidige maatstaven archaïsch. 

Overleg was noodzakelijk om de 

input vooraf door de exploitatie 

(PTT) te kunnen voorbereiden en 

om verwerking van de output mo-

gelijk te maken.  

 

Eén van de uitdagingen was de 

output van tellerstanden. In elek-

tromechanische centrales werden 

de tellers in blokken van 10x10 

gefotografeerd en op deze basis 

verwerkt. Om de verwerking niet te 

verstoren, werd besloten de tellers-

tanden op papier uit te printen in 

blokken van 10x10, de technische 

vooruitgang werd hier terugge-

bracht naar de praktijk van het 

verleden. Een ander interessant 

onderwerp was „verkeersmetingen‟. 

In elektromechanische centrales 

De PRX testvloer in het toenmalige nieuwe gebouw van Philips Telecommunicatie Industrie in Hilversum  
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werd dat met een aparte relais box 

gedaan die je met de in- en uitgan-

gen verbond waar je wilde meten. 

In PRX moest dat natuurlijk geïnte-

greerd zijn en altijd beschikbaar. 

Voor de uiteindelijke vorm van de 

functie was het overleg tussen ont-

werper en gebruiker zeer positief.  

De commissievergaderingen wer-

den beurtelings bij PTT, PTN en PTI 

gehouden. Die verzorgden dus ook 

de lunch. Bij PTI in Hilversum was 

er in de begintijd geen intern gas-

tenrestaurant, daarom werden de 

deelnemers uitgenodigd in een 

extern restaurant voor de lunch. 

Dat was luxe en nauwelijks te on-

derscheiden van een diner. De 

PTTers kwamen ook al om die re-

den graag naar Hilversum, bij aan-

komst informeerde men al naar 

welke locatie we tussen de middag 

zouden gaan.  

Als ik echter ‟s-middags een ver-

haal moest houden en ik keek naar 

de toehoorders, dan was duidelijk 

de invloed van een overvloedig 

maal op de oogleden te zien. Het 

kan natuurlijk ook aan mij gelegen 

hebben.  

 

Als ik in mijn geheugen graaf, ko-

men van PTT zijde de volgende 

personen als deelnemers van de 

commissies tevoorschijn: v.d. Nieu-

we Giessen, v.d. Wilt, v.d. Elst, Mal-

tha, Dullemond, Maagdenberg, v.d. 

Made, v.d. Lem. 

 

Aad Steenhuisen 

DE  ROBUUSTE  PRX 

Het is 1979. Het TCD-GV heeft al-

lang gekozen voor de PRX exchan-

ges van Philips i.p.v. van de elektro-

nische versies van de huisleveran-

cier BTMC (Later ITT nog later Alca-

tel). 

Het TCD-GV vindt dat centrales 

minimaal wel zo‟n 40 jaar mee 

moeten gaan, zoals enkele centra-

les van het type 7A ( 50 jaar trouwe 

dienst) die zelfs meerdere keren 

opnieuw in werking zijn gezet we-

gens nummer-nood. In de specifi-

catie staat dat een PRX slechts 2 

uur in de 40 jaar helemaal down 

gaat op gelijktijdigheid van hardwa-

re fouten hetgeen een zeer goede 

MTBF waarde is. Bij het zien van 

het getal 40 jaar ging de directie 

overstag en besloot tot volledige 

EM ( Elektro Mechanische centra-

les) uitfasering door centrales van 

het type PRX. 

Dat de PRX later wel vaker “plat” 

ging door software fouten werd 

even over het hoofd gezien. 

 

Een heel robuuste centrale dus!!!  

Als gezegd is het 1979 en de ople-

verings testen van de PRX-centrale 

GV-LDD zijn afgerond. In de week 

voor de indienststelling is het even 

uitrusten geblazen, na zo‟n lange 

intensieve testperiode. 

Dus even tijd voor een privé klusje. 

Twee (niet nader te noemen) elec-

tronica hobbyisten, in hun vrije tijd 

tevens PRX-specialist, hebben een 

oude telex machine met puncher 

op de kop getikt waarvan de status 

onbekend is. Even testen of hij het 

nog doet, want met zo‟n apparaat 

kun je nog hele leuke dingen doen 

(in die tijd althans). 

De PRX heeft in zijn standaard uit-

voering niet zo gek veel wandcon-

tact dozen, dus werd de telex maar 

aangesloten op de kopse kant van 

de processor-rij. Iedere rij heeft 

immers een wandcontactdoos. 

 

Direct na het inschakelen, kregen 

we spijt als haren op ons hoofd 

( alhoewel ik die niet heb). 

De telex collector-koolborstels 

vonkte nals een gek, het leek wel 

een lasapparaat. De vonken ver-

oorzaakten zo‟n enorme storing op 

het net dat beiden processoren 

spontaan gingen rebooten.  

PRX plat. 

 

Hoezo ???? MTBF van 2 uur in de 

40 jaar, ja ….. in normale telefoon-

districten, maar niet met  

die (niet nader te noemen) Haagse 

hobbyisten die alles stuk krijgen. 

De ingediende officiële klacht werd 

dan ook niet gehonoreerd door 

Philips. Als antwoord werd medege-

deeld dat de PRX weliswaar érg 

robuust is maar niet “idiot-proof”. 

 

 

Hans v.d. Burg 

 

De kopse kant van de PRX apparatuurrijen  
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PRX IN  ZEELAND  

sonen bleek goedkoper dan 4 re-

tourtjes 2de klas plus een retourtje 

1ste klas dus dat was snel geregeld. 

.We gingen rekenen in het binaire, 

octale en hexadecimale stelsel, 

schreven programma‟s in SERA en 

we volgden een cursus Engels en 

natuurlijk bestudeerden we de be-

handelde stof en maakten de mee-

gekregen opdrachten. Een jaartje 

later zagen we voor het eerst een 

PRX 205 centrale in levende lijve 

bij een bezoekje aan de proefcen-

Zeeland  maakte voor het eerst 

kennis met „PRX 205‟ in het jaar 

1972. 

Het telefoondistrict Breda bestaat 

dan uit twee technische districten : 

Brabant en Zeeland oftewel Breda 

en Goes, ieder onder leiding van 

een technisch ambtenaar als chef  

onderhoud telefooncentrales.

(cotfc) 

Op 4 febr.1972 wordt in het week-

blad van het tfd Bd “de Zuidwester” 

een opleidingsmogelijkheid voor 

het semi-electronische systeem 

PRX 205 aangeboden. 

Verwacht wordt dat in de loop van 

1974 een aanvang wordt gemaakt 

met de installatie van het systeem 

in de centrales Vlissingen 

(Lammerenburg) en Terneuzen. De 

centrale Middelburg volgt in 1975. 

Onder leiding van een technisch 

ambtenaar zal in Goes een onder-

houdsgroep  worden gevormd, 

waarschijnlijk bestaande uit vier 

medewerkers. Standplaats wordt 

Goes. Voor één medewerker is 

standplaats Terneuzen niet uitge-

sloten. De opleiding duurt 2 á 2 ½  

jaar  

In de Zuidwester van 5 april wor-

den de namen bekend gemaakt 

van de vier medewerkers die twee 

jaar vrijgemaakt worden om het 

PRX 205 systeem onder de knie te 

krijgen. Drie mensen uit  Goes en 

één uit Terneuzen. Dit onder leiding 

van de cotfc Goes, 

 

De cursus start 20 april 1972 om 

10.15 in Utrecht Dus wij gaan op 

genoemde datum om half acht de 

trein in. Onze cotfc kwam( met z‟n 

kaartje 1ste  klas) gezellig bij ons 

zitten. We moesten overstappen in 

Rotterdam en zo door naar Utrecht. 

Daar maakten we kennis met onze 

medecursisten uit Alkmaar en 

Maastricht. 

Namen van docenten die ik mij 

herinner zijn dhrn v.d. Lem, Pakker, 

Dekker, Blei en v.d Mark. 

Al snel na de eerste dag is besloten 

om de cursus van de ochtend naar 

de middag te verplaatsen. 

Dat was mooi meegenomen want 

we kwamen er al snel achter dat 

we dan alle vijf eerste klas konden 

reizen. De meermanskaart (geldig 

bij vertrek na 9.00 uur) voor 5 per-

trale Utrecht-Overvecht Onze cotfc 

had een prima studielokaaltje (met 

schoolbord) voor ons kunnen ver-

sieren in het gebouw van de bui-

tendienst en daar hebben we al die 

tijd dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Jammer genoeg was er toen we in 

1974 klaar waren met de cursus, 

in Zeeland in geen velden of wegen 

een PRX centrale te zien. 

“Bestedingsbeperking” was de 

boosdoener dus gingen we wat 

anders doen. 

We testten 1000 nrs UR in Sas van 

Gent, waarbij we drommels goed 

beseften dat we de collega‟s aldaar 

een leuke klus door de neus boor-

den en gingen daarna PRX centra-

les projecteren in Breda. 

Onze studiebegeleider was allang 

weer helemaal cotfc Gs en wij re-

den dagelijks met z‟n vieren van 

Goes/Terneuzen naar Breda om de 

collega‟s te helpen met het maken 

van de projecten nodig om de PRX 

centrales te plaatsen. 

 

 

En zo ging pas op 1 april 1977 on-

ze eerste PRX 205 centrale in 

dienst in Vlissingen-

Lammerenburg, al snel gevolgd 

door Middelburg, Terneuzen en 

Hulst. We draaiden met z‟n vieren 

waakdienst en hadden daarbij de 

beschikking over een Ford-Transit 

vol met reserveapparatuur, een 

districtssleutel en een voorrangs-

kaart voor de veerdiensten van en 

naar “Zeeuws-Vlaanderen”. Na enig 

heen en weer gepraat tussen cen-

trale directie en telefoondistrict Bd 

over de vorming van meerdere ex-

ploitatie en onderhoudscentra 

(eoc’s) binnen één district kwamen 

Aanbrengen van de bedrading  op de rekken van een PRX/A met Wirewrap techniek 
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er zelfs drie (Goes, Terneuzen en 

Breda) 

Op 10 juni 1977 konden liefheb-

bers solliciteren op de functie van 

operator en na de benoeming van 

onze nieuwe collega konden wij 

ons helemaal bezig houden met de 

echte PRX-probleempjes die nu 

éénmaal horen bij de invoering van 

iets nieuws. 

Tot nu toe bestonden we onder de 

naam ”PRX-groep” maar daar 

kwam op 1 juli 1978 een einde aan 

door de vorming van de beheers-

eenheid PRX-Goes tegelijk met die 

in Breda want daar waren onder-

tussen ook mensen opgeleid en 

centrales in dienst gesteld. 

 

Oudejaarsavond 1978 ging de tele-

foon “groot alarm Hulst”. 

Eerst op de fiets naar het eoc om 

te kijken of  de storing op afstand 

was op te lossen, maar dat bleek 

niet het geval. Snel met de Ford-

transit op weg naar de veerpont 

Kruiningen-Perkpolder richting 

Hulst. s‟Avonds was er een uur-

dienst en de bemanning kwam al 

naar me toe om te vertellen dat 

PRX IN  BRABANT  

Tussen 1970 en 1974 was ik werk-

zaam in het onderhoud van elektro-

mechanische telefooncentrales  

(7E) in het telefoon district 's Herto-

genbosch. Ik zag daarin steeds 

minder een goede toekomst voor 

mezelf weggelegd en ging daarom 

buiten de PTT solliciteren naar een 

andere baan. Ik was zelfs al ergens 

aangenomen toen er vacatures 

kwamen als PRX specialist.  Daar 

heb ik op gereageerd en werd aan-

genomen. Ik heb toen het andere 

bedrijf afgezegd (dat was maar 

goed ook: een jaar later was het 

failliet). 

Ik kan me nog herinneren dat er 

onder mijn toenmalige collega's de 

sfeer hing dat je niet op die PRX-

functie moest solliciteren omdat 

het geen leuk werk zou zijn. Je zou 

niets mogen en alleen printkaarten 

hoeven trekken. Daarom solliciteer-

den er weinig, waardoor mijn kan-

sen stegen. 

Mijn PRX-carrière begon met een 

tweejarige cursus van de heren 

Pakker en Lichterink. Ik wist abso-

luut niets van computers. Op 

school had ik nog berekeningen 

moeten maken over radiobuizen 

(diode, triode). Op de eerste cur-

susdag vroeg een van de medeleer-

lingen hoeveel bits de PRX had. Ik 

had nog nooit van het begrip bit 

gehoord. Ik vroeg me dan ook af 

waar ik aan begonnen was. 

Na een jaar cursus moest ik in de 

"waakdienst". Ik zou storingen op 

moeten lossen buiten kantoortijd.  

Er stonden op dat moment circa 

drie PRX-centrales in ons district. 

Mijn kennis beperkte zich op dat 

moment tot kennis van zuiver geo-

grafische aard: ik wist waar ze ston-

den. Daarnaast had ik een tele-

foonlijst van collega's die drie 

maanden eerder aan een cursus 

waren begonnen en dus wel "alles"  

wisten. Gelukkig ben ik de eerste 

vijf keer dat ik waakdienst had niet 

gebeld. 

Na twee jaar was de cursus voorbij, 

gelukkig werd er niet getoetst, ik 

was geheid door de mand gevallen. 

Al vóór de cursus was afgelopen, 

werd ik door mijn, legendarische, 

chef Cees de Beer naar Waalwijk 

gestuurd. Daar was een PRX in 

aanbouw die bijna werd opgele-

verd. Van mij werd verwacht dat ik 

het traject van oplevering tot en 

met de indienststelling zou realise-

ren. Er werd bij verteld dat er ook 

iemand van Philips zou zijn, die al 

meer ervaren was. In Waalwijk aan-

gekomen bleek dat ene Henk 

Tromp te zijn die op dat moment zo 

mogelijk nog minder van PRX-

centrales wist dan ik. Op de een of 

andere manier hebben we het toch 

klaar gekregen dat ook deze PRX 

redelijk vlekkeloos in dienst ging. 

We kregen gereedschap waar ik tot 

op de dag van vandaag nog plezier 

van heb. Een speciaal voor deze 

doeleinden ontworpen koffertje 

gevuld met het beste gereedschap 

dat er bestond; van schroeven-

draaier tot hamer en van lenzen-

trekker tot multimeter. Ik heb het 

spul in werktijd nauwelijks gebruikt, 

later privé des te meer. Het gereed-

schap dat per TCD aanwezig was, 

was nogal uitgebreid. Er was in de 

parkeergarage van ons kantoor in 

Eindhoven aan de prof dr Dorge-

currentie op de markt. 

Het AXE systeem  van Ericsson zat 

er aan te komen en dat ging snel, 

heel snel. Op 11 januari 1979 

kreeg ik een brief van de directeur:  

”In verband met de komst van het 

AXE-systeem in het Telefoondisrict 

Breda, bent u aangewezen om de 

AXE-specialisten opleiding te vol-

gen”. 

 

Ja, ja, begin van het einde voor PRX 

in het telefoondistrict Breda. In het 

hele telefoondisrict  zijn in totaal 

18 PRX centrales in dienst gesteld, 

14 in Breda en 4 in Goes. Wij in 

Zeeland hebben de twijfelachtige 

eer gehad om de allereerste PRX 

205 centrale buiten dienst te ne-

men. Dat gebeurde in Middelburg 

op 12 aug.1980. 3000 nrs PRX 

werden vervangen door 3000 nrs 

AXE. Vijf jaar later was er in 

Zeeland geen PRX-centrale meer te 

zien. 

 

 

Herman Heupperman 

i.v.m de oudejaarsavond de boot 

een uurtje eerder zou stoppen met 

de dienst. Dat was slecht nieuws. 

Kon ik met goed fatsoen m‟n colle-

ga uit Terneuzen om hulp vragen? 

We waren best een hecht team 

geworden in die jaren. Z‟n vrouw 

nam de telefoon op en vertelde me 

lachend dat ze oliebollen aan het 

bakken waren. Een half uur later 

was hij er….met een zak verse, 

warme oliebollen. Geweldig toch? 

Samen hebben we het opgelost en 

ik weet na al die jaren nog welke 

plaat de boosdoener was. De H 

plaat! Nu gauw de reserve spullen 

weer in de auto laden en er van-

door ”Ik sluit de boel wel af en ik 

bel wel naar de boot dat je eraan 

komt”. Wat een collega!! Ik was de 

laatste die in 1978 met de auto de 

veerpont opreed. Even uitblazen 

met een kop koffie in de salon van 

de boot. De bemanning had echter 

wat anders voor me in gedach-

ten….een overheerlijke kop erwten-

soep. Gelukkig nieuwjaar! 

 

Maar dat is het niet geworden voor 

het PRX-systeem want er was con-
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We gingen zo nu en dan op prak-

tijkcursus bij Klaas v.d. Hoeven in 

de testcentrale. Klaas had een 

aantal defecte kaarten die hij dan 

in de centrale aanbracht. De leer-

lingen werd gevraagd de storing op 

te lossen. Op een gegeven moment  

hadden we de storing opgelost. 

Stiekem vervingen we de "defecte" 

kaart door een andere "defecte" 

kaart en zeiden tegen Klaas: "deze 

kaart is defect".  Dat kon natuurlijk 

niet. De vraag is of Klaas het inmid-

dels wel snapt. 

Die cursussen bij Klaas v.d. Hoe-

ven duurden meestal een week. Wij 

verbleven dan in den Haag bij  Ho-

tel Wynia in de Wagenstraat. ´s 

Avonds gingen we op stap en do-

ken zo tegen de morgen ons bed 

weer in, natuurlijk niet dan nadat 

we de koelkast van hotel Wynia 

geplunderd hadden, want zo´n 

avondje stappen maakt dorstig. 

Naar mate de week vorderde, werd 

het dan ook steeds moeilijker de 

diepgravende uitleg van Klaas te 

volgen. 

Vaak werd er nieuwe software of 

hardware geïntroduceerd. Zo kan ik 

me herinneren dat de functie traffic

-observation (TRO) moest worden 

uitgeprobeerd. Op dat moment 

hadden de centrales zojuist halfge-

leider geheugens met de daarbij 

horende "reload" functie gekregen. 

Lennard Maagdenberg had de cen-

trale in Kaatsheuvel uitgezocht om 

TRO te testen in een operationele 

centrale. Zoals vrijwel altijd met 

nieuwe software ging dit natuurlijk 

ook niet goed. Alhoewel TRO uitge-

zet was, bleven de TRO berichten 

komen. Door Lennard werd toen 

voorgesteld dit op te lossen met 

een recovery 1. Voor mijn gevoel 

was dat niet slim en moesten we 

dat eigenlijk niet doen maar Len-

nard wist me te overtuigen. We  

lolaan een parkeerplaats gereser-

veerd voor de PRX storingsauto, 

een Ford Transit. In deze auto za-

ten alle reserveonderdelen die je 

nodig kon hebben bij een storing. 

Omdat er in het begin met een of 

twee centrales niet vaak storingen 

aan de orde waren, reed deze nieu-

we auto vrijwel nooit. Cees de Beer 

had daar een oplossing voor. Hij 

gaf twee medewerkers de opdracht 

maar een keer een rondje Afsluit-

dijk te rijden, dan zou hij tenminste 

ingereden zijn. 

In de beginjaren kwam het nog wel 

eens voor dat wij in het TCD Ht een 

storing niet opgelost kregen. De 

hulp werd dan gezocht van Ruud 

Maltha. Als je belde en je kreeg zijn 

vrouw aan de lijn dan zei ze: “Heb 

je al gedumpt ?     Nee ?   Nou doe 

dat dan maar eerst”. 

Nuenen was de eerste PRX-

centrale in het TCD Ht. Toen deze 

pas in dienst was, ontstond er een 

storing met het CCH. Door PRX-

specialisten van ons TCD was al 

drie dagen gezocht, maar de sto-

ring was niet opgelost. Ruud Mal-

tha gebeld, die natuurlijk direct 

kwam. Kennelijk was hij zijn woning 

aan het renoveren want hij zat nog 

onder de granolresten. En natuur-

lijk had hij in geen tijd de storing 

opgelost door de juiste printkaart 

te vervangen. 

Er kwamen zo tussen 1977 en 

1980 steeds meer centrales. Er 

moesten dan ook nieuwe medewer-

kers worden opgeleid. Mij werd 

gevraagd een groep op te leiden tot 

PRX-assistent. Dat betekende wel 

dat ik eerst moest zorgen dat ik 

zelf enige kennis had. Na deze cur-

sus kon ik dan ook vaststellen dat 

er in elk geval één was die iets van 

deze cursus opgestoken had name-

lijk: ikzelf. 

genereerden een RCVY1. Die werd 

spontaan gevolgd door een RCVY 

2 , telkens gevolgd door een nieu-

we RCVY2.  Omdat voor zover mij 

bekend er nog nooit ergens in een 

operationele centrale een reload 

uitgevoerd was (en zeker niet in 

Kaatsheuvel) was ik zeer huiverig 

een reload te forceren . Er zat niet 

anders op: Lennard forceerde een 

reload. En natuurlijk mislukte die. 

Het werd een cyclische reload. Ik 

meen me te herinneren dat we 

uiteindelijk na vele uren met een 

tape die we uit 's- Hertogenbosch 

moesten laten komen de centrale 

weer in de lucht kregen. Door mij 

werd Lennard daarna gedoopt tot 

"mister reload" (wat hij niet leuk 

vond). 

In Eindhoven Woensel moest op 

een gegeven moment de zoge-

naamde "Multi Control" in dienst 

(een centrale besturing van een 

PRX bestaande uit meer dan een 

processorpaar). Kennelijk was dat 

heel belangrijk. Allerlei 

"belangrijke" heren van over de 

hele wereld waren 's nachts in 

Eindhoven aanwezig. De kantine 

zat vol, de spanning was aanwezig. 

Maar zoals zo vaak met nieuwe 

systemen ging ook dit mis en dat 

met een volle kantine met Hoteme-

toten. Gelukkig was een terugval 

voorzien op het oude systeem 

waardoor onze abonnees (klanten 

hadden we nog niet) er geen last 

van hadden. 

 

Toon van Breugel 

Indienststelling  “Multi Control“ in 

Eindhoven– Woensel door een van de 

“belangrijke” heren. 

Maken van testcalls tijdens de  indienststelling van de  

“Multi Control” in Eindhoven-Woensel 
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De telefoon rinkelt; ik zeg: ”Robert 

speaking”. Ik hoor slechts ruis en noem 

nog eens mijn naam, als aanmoediging 

voor de andere kant om het gesprek te 

beginnen. De ruis neemt toe aangevuld 

met een behoorlijke dosis overspraak, 

maar dat is hier in Delhi altijd zo. Ik 

hoor van alles, maar geen herkenbaar 

gesprek. Ik besluit de hoorn op te leg-

gen.  

Na een half uur gaat de bel weer (in die 

tijd was een bel nog gewoon). Weer veel 

overspraak, maar ver op de achter-

grond hoor ik, alsof dit gesprek van de 

maan komt: “ Hallo Miester, our proces-

sor is down, pleeeees come, we need 

yourrr help, we are in big trobellll”. En 

tussen deze hulproep hoor ik vele ande-

re gesprekken op de lijn die niet vrolijk 

stemmen. De verbinding gaat over in 

een fluittoon en dat doet mij denken 

aan de vorkschakeling die ook al uit 

balans is. De verbinding verbreekt 

spontaan, waarover ik me niet eens 

meer verwonder, ook dat is hier geac-

cepteerd.  

Wie zat hier nu in zak en as met zijn 

ene processor? In mijn hotel kon de 

operator ook niet vaststellen uit welke 

uithoek van het land gebeld werd.  

Van de 36 PRX/A centrales ligt de verst-

gelegen centrale 2500 km van Delhi af 

en dan ook nog hemelsbreed. Wat nu? 

Na drie dagen, het kon niet uitblijven, 

tussen het geroezemoes op de lijn, 

weer de noodkreet van de  maan: 

“Miester pleeease come, we are in 

deeeep trobbelll”.  

Het gesprek is meerdere keren ver-

broken, maar na een uur wist ik dat 

een stel mensen niet meer wist wat 

ze met een single processor aan 

moesten. Het systeem recovert spon-

taan en legt daarbij een tijdje het hele 

telefoonverkeer lam, inclusief dat van 

de overheid en het vliegveld. Het ging 

om Srinagar, de hoofdstad van Kasj-

mir, een van de mooiste gebieden 

van Noord-India, maar gelijkertijd het 

meest rumoerige gebied van de hele 

regio. Ook toen al was het een gebied 

in staat van oorlog, met overal achter 

zandzakken gewapende militairen die 

de kruisingen onder schot hielden.  

Het bleek dat de verantwoordelijke 

PRX-mensen van de processoren 

slechts de zekeringen konden testen, 

verder was hun opleiding nog niet 

gekomen. Uit de telefoongesprekken 

bleek dat ze onder enorme druk ston-

den van de militairen en het techni-

sche probleem met die „shit exchan-

ge‟ snel moesten oplossen, anders 

zouden ze . . . .  ze zaten letterlijk met 

de handen in het haar en offerden 

hele ladingen wierook in het tempel-

tje van de centrale, maar ook dat 

hielp de PRX geen stap verder. 

 Op de schaarse vluchten naar Srina-

gar was pas na drie dagen ruimte. 

Ondertussen zijn op het dak van een 

lijnbus drie plastic kratjes met reserve 

printplaten vanuit Jaipur naar Delhi 

getransporteerd. Ook al was het 

regentijd, de kostbare lading was 

gewoon onbeschermd op het dak 

van de bus met een touw aan de 

overige bagage gebonden, waar-

door ik op mijn hotelkamer de pla-

ten eerst met een föhn heb ge-

droogd en daarna schoon gezogen 

met een vooroorlogse stofzuiger 

van de roomservice. 

 Gewapend met slechts 28 van de 

119 processor printplaten zijn we 

naar Kasjmir gegaan. Mijn vrouw 

heeft naast vele goede eigenschap-

pen ook nog eens de control over 

mijn extended memory, zodat we 

onlosmakelijk zijn, ook toen tijdens 

de spannende tocht. 

 Rondom het centralegebouw bos-

sen prikkeldraad en aan vier kan-

ten ingegraven militairen met zwa-

re wapens en veel schijnwerpers. 

Slechts ratten en muizen konden 

ongehinderd de centrale naderen. 

Toen ik mijn kunstjes in de centrale 

deed, werd ik aandachtig geobser-

veerd door vele grote donkere ogen 

met de handen stijf op de rug. Na 

een tijdje en veel geluk had ik de 

processor, die inmiddels vier maan-

den buitendienst was weer 

„overeind‟. Tijdens de laatste minu-

ten voordat het „‟dual‟‟ lampje aan-

ging was de spanning te snijden, 

de grote donkere ogen zijn niet 

droog gebleven toen het systeem 

weer dual was. Ze waren gered uit 

hun benarde situatie. Ik had nog 

nooit zulke dankbare mensen ge-

zien. We zijn vrienden voor het le-

ven geworden.  

  

Dit was maar één van de vele ver-

halen die ik zou kunnen schrijven 

m.b.t. PRX, maar ik heb dit gekozen 

omdat er zoveel emotie aan ver-

bonden was. En het meest schok-

kende was het bericht dat een van 

die PRX-mannen later in dat jaar 

door terroristen ‟s nachts van zijn 

bed gelicht is en vermoord.  

  

 Rob Barrois 

READ  READY  T IME  OUT  IN  DE  H IMALAYA   

Rob Barrois (links) met de PRX-groep van Srinigar in de sneeuw van Kasjmir    
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wel 40 rekken veel te veel tijd om 

adequaat te handelen. Er wordt 

dan ook besloten om alle telefoon-

cellen in Den Haag middels “buiten

-net” aansluitingen om te routeren 

naar de dichtstbijzijnde PRX-

centrales. Een gigantische en dure 

operatie die in een kort tijdbestek 

geklaard moest worden. In al deze 

PRX‟en werden de “vang-alarm” 

berichten naar PMT200 gerou-

teerd. In PMT200 werden on-line 

meelees-verzoeken op alle vang-

alarmen ingesteld naar één printer-

terminal. 

Na enige testen werd het sein ge-

geven de “grote vang actie” te star-

ten. Om de pakkans nog verder op 

te voeren postte de politie bij elke 

telefooncel politiemedewerkers in 

burger. En nu maar wachten …….. 

Toen de afperser dan ook telefo-

nisch contact legde met de super-

markt, gaf laatstgenoemde het 

signaal tot vangen (verbreekpulsje 

met het haakcontact) Onmiddellijk 

genereerde de PRX een vangbe-

richt wat op de meeleesterminal 

werd uitgeprint. Na vertaling van 

het nummer naar een adres, werd 

onmiddellijk verbinding gelegd met 

de politiemedewerkers die de be-

Het is begin jaren 80. De PRX 

groeit gestaag in het TCD-GV, maar 

het merendeel van de telefooncen-

trales bestaat nog uit EM ( Electro-

Mechanische) 7E en 7EN centra-

les. 

Een niet nader te noemen super-

markt ( geen reclame maken) in 

Den Haag gaat gebukt onder afper-

sing. Er wordt gedreigd artikelen uit 

de schappen te vergiften, tenzij er 

een grote som geld wordt overhan-

digd. Om het dreigement kracht bij 

te zetten wordt een vergiftiging 

daadwerkelijk uitgevoerd.  

Grote paniek bij de Haagse politie 

en enorme maatschappelijke on-

rust bij het winkelende publiek. 

Omdat de afperser bij zijn commu-

nicatie met de supermarkt altijd 

gebruik maakt van telefooncellen, 

wordt hulp gevraagd aan het TCD-

GV. Na overleg wordt besloten alle 

telefooncellen (en dat waren er 

nogal wat) op vanglijn te plaatsen. 

Echter bij een (EM) vanglijn moet 

de verbinding helemaal “met de 

hand” uitgelopen worden van 

“uitgaande overdrager” tot “1e lijn-

zoeker”, om het nummer van de 

beller (telefooncel) te achterhalen. 

Dit kost in EM-centrales met soms 

wuste telefooncel bewaakten. Ge-

lukkig werd de afperser dankzij 

deze “truken-doos” en de 

“vangeigenschappen” van de PRX 

gearresteerd. De actie was zo suc-

cesvol dat degelijke criminele ac-

ties niet meer hebben plaatsgevon-

den. Na een bedankje van de direc-

teur bleef het trotse gevoel, dat je 

als PRX-specialist je steentje had 

bijgedragen, tot op de dag van van-

daag nog steeds aanwezig. 

 

 

 Hans v.d. Burg 

PRX IN  ZWOLLE  

De jaren 80, dit was de mooiste 

tijd: groei, testen, alle handelingen 

(in eigen beheer), de hele admi-

nistratie, echt veelzijdig.  

Met punch en reader op pad voor 

de tellerstanden. De punch was de 

mobiele elektromechanische pons-

bandmachine. Dat was geen herrie 

in de keuken, maar herrie in de ó 

zo stille PRX centrale. 

Malthezer nieuws 2 x per jaar door 

de hr. Ruud Maltha nieuwe ontwik-

kelingen enz. Versturen van een 

defecte printkaart ging met veel 

tamtam,.(met telex o.a. aankondi-

ging van verzending). 

TEP-ruimte, een kamertje met re-

mote teleprinters van alle in dienst 

zijnde centrales, groei van 5 naar 

24 meegemaakt. TEP loeizwaar en 

in zeer koude winter, met name in 

onverwarmde wijk- en eindcentra-

les was het vet zo stijf (Olivetti) dat 

geen communicatie met de proces-

sor mogelijk was. Opwarmen met 

een straalkachel en na 10 lange 

minuten was communicatie einde-

lijk mogelijk. De modernere Sie-

mens TEPs hadden hier gelukkig 

geen last van 

Veel nachtelijke werkzaamheden: 

het laden van nieuwe software en 

als het fout ging (meestal LOS) uit-

zoeken waarom, herstellen en weer 

door. Tot de Recovery en de Switch-

over. Dan nog alles opruimen, te-

rug met een, twee of drie collega's, 

biertje drinken op de goede afloop 

en dan was het al weer licht als je 

ging slapen. 

En alles moest met papierband 

geladen worden, die soms door de 

"winder'” werd gemold Een nieuwe 

loadtape laden is later stukken 

eenvoudiger geworden, eerst met 

de mobiele ' Penny en Gilles' tape-

recorder en later met de feed-

backs. 

Met de komst van de VME was de 

romantiek van de MOVE snel ver-

dwenen. Wel was het 'koppelen' 

van de VME aan de PRX nog wel 

een leuke klus en ook de introduc-

tie van het S-geheugen en de bijbe-

horende werkzaamheden staan mij 

nog voor ogen. 

PRX CONTRA  DE  MISDAAD  
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Het overschakelen van papier naar 

microfiche was een lastige stap, 

vooral bij complexe storingen en 

niet te vergeten, weer wat later, de 

invoering van de ESD-protectie. 

Ook de opkomst en de teloorgang 

van het PMT's was nauw verwant 

aan de PRX medewerkers. 

Wat bij de PRX Zl ook een traditie 

was, was dat voor diegene die het 

EOC verliet, een “ere bit” mee te 

geven met de namen van de ach-

terblijvers. Deze werden in het be-

gin uit triplex gezaagd, geschilderd 

en van namen voorzien.  

Deze werden dan ingelijst, gegra-

veerd op een spiegel, of gemon-

teerd op de helft van een Q-

memory module aangeboden. Kort-

om aan deze traditie is nu ook een 

eind gekomen. 

 

 

 

Kees Hoogma 

  

   

specialist was ir Ruud Maltha. Er 

waren naast Ruud meer opleiders 

waarbij ik soms wel het idee kreeg 

dat ze ons net een beetje vóór wa-

ren. Dat was ook de geboorte van 

een gevleugeld PRX-gezegde: 

KLUOT. Als wij als nieuwsgierige en 

gedreven jonge honden nog wel 

eens doorvroegen op de cursus 

was vaak het antwoord: Daar Ko-

men we Later Uitgebreid Op Terug! 

Met mijn medestudenten Fokke 

van Ellen, Hans Kloosterman en 

Tamme Afman, (op een bepaald 

moment hadden we allemaal een 

baard!), zijn heel veel discussies 

gevoerd. In een kamertje op de 5e 

verdieping van de Reitemakersrijge 

hebben we elkaar leren kennen en 

waarderen.  

De bouw van de eerste centrale 

was in de nieuwe wijk Groningen-

Lewenborg. Daar moesten we na-

tuurlijk bij zijn vanaf de bouw en de 

test. Dachten wij heel wat te weten 

als specialist. Kwam er een tester 

van Philips van wie we zelfs de be-

wegingen op het switch-panel niet 

konden bijhouden,, laat staan be-

vroeden wat die man dééd! Dat 

was overigens de tijd dat de burge-

meester de centrale kwam openen! 

Het schrikbeeld van iedere PTTer 

bij de binnendienst was dat de cen-

trale zou afbranden. Dat hebben 

we in Nederland beleefd met Tiel. 

En bijna ook in Groningen. Tegen 

de tijd om naar huis te gaan stonk 

het een beetje op de zaal. Wij met 

z‟n vieren aan het snuffelen en ja 

hoor: in een IT/OT-rek stonk het 

branderig. Een printplaat was al 

aardig aan het verschroeien en 

toen we hem eruit trokken was de 

trunkplaat al zichtbaar aan het 

branden! We hebben het vuur ge-

In de geschiedenis van de Neder-

landse telefonie in Noord-

Nederland nemen namen een be-

langrijke plaats in: Siemens en 

Halske, een uitvinder en een werk-

tuigkundige. Ze stonden voor het 

op de markt brengen van de elek-

tromechanische telefooncentrale 

met voorkiezers en het karakteris-

tieke “tak, tak, tak, tak prrrrrt” van 

de hefdraaikiezers. Gevolgd door 

Unk en Rodenberg van de firma 

Philips. In het jaar 1949 begon het 

ontwerp maar verkeerstechnisch 

met onvolkomen bundels. Vandaar 

de aangepaste versie 49A. Dat 

rikketikte niet meer, maar had 

draaiende kiezers zonder 0-stand, 

sjsjstst”” was het volgende karak-

teristieke geluid  En dan stond er 

ook nog een Engels product in de 

blauwe kappen: ATE. Ook met hef-

draaikiezers en voorkiezers.  

En toen kwam het moment dat 

Philips voor de Nederlandse markt 

een nieuwe telefooncentrale ont-

wikkelde: De Processor Reed Ex-

change. Niet meer verbonden met 

een naam en ook zonder geluid. Nu 

werden die centrales niet in ieder 

telefoondistrict geprojecteerd. Er 

waren ook nog Bell-districten. Maar 

in ieder geval Amsterdam, Utrecht, 

Arnhem, Hengelo, Zwolle, Leeuwar-

den en Groningen kregen ze wel. 

De PRX-centrale, met in ieder dis-

trict vier geselecteerde medewer-

kers, de pioniers, met één HPer. En 

de laatste was geen laptop van het 

merk Hewlett-Packet maar iemand 

van het Hogere Personeel, bij ons 

ing Bertus Baër. We werden volle-

dig vrijgemaakt om te studeren en 

naar de cursus te gaan. In Utrecht 

aan de Fockema-Andrealaan. De 

meest bekende opleider en grote 

doofd met de brandblusser en het platum 

delictus opgestuurd voor onderzoek.  

De PRX-club breidde zich vervolgens uit 

en ik heb met veel plezier PRX-les gege-

ven aan de nieuwe instroom van netwerk-

mensen en specialisten. Om vervolgens 

ook nieuwe centrales te testen. Toen had 

ik heel veel bijgeleerd, ook van testen, 

waarop één van mijn goede collega‟s wel 

eens fijntjes opmerkte: “werk jij bij Phi-

lips?”. Een wereldvlucht heeft de PRX 

(m.i. ten onrechte) nooit genomen. Saoedi

-Arabië ging wel door. Ik heb nog gesollici-

teerd om met het gezin een tijdje er naar 

toe te gaan, gehuisvest in een com-

pound . Het is niet doorgegaan en dat 

was achteraf bepaald niet erg! Ook Indo-

nesië ging voor de PRX. Maar daar gingen 

geen MPers maar alleen HPers naar toe!   

PRX? Het was een prachtige tijd en pro-

duct! The old Lady - of is het ouwe heer? - 

sneeft op 7 december 2010 met een defi-

nitieve HLT 0  in Volendam. Dank voor de 

uitnodiging daarbij te mogen zijn!   

 

Henk Oostinga, Groningen. 

PRX I N  G RO N I N G E N  

Van links naar rechts: Th. Afman, F. v. Ellen, D. 

Kloosterman, H. Oostinga, L.B.G. Baër 
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dankzij jarenlange bijscholing, van 

de PTT een prachtige kans kreeg. 

In een prachtige zaal kreeg ik de 

eerste beginselen te horen van 

computertechniek. De docent was 

ir. Wijntjes. Een man die geweldig 

kon lesgeven. Iets dat niet geheel 

In 1968 had ik een gesprek over 

mijn toekomstperspectieven met 

de toenmalige Chef Onderhoud 

Telefooncentrales van het Tele-

foondistrict Utrecht, dhr ir. de Vos. 

Hij adviseerde mij om de interne 

vacatures goed in de gaten te hou-

den omdat er iets “nieuws” kwam. 

Streber als ik was, keek ik uit naar 

elk nieuw vacatureblad. Een jaar 

later was het raak: er werden vier 

mensen gevraagd om zich te be-

kwamen in een, in ontwikkeling 

zijnde, telefooncentrale die een 

centrale besturing zou krijgen. Die 

centrale besturing zou een compu-

ter zijn! Nu had ik heel in de verte 

wel eens wat gehoord over compu-

ters maar dat deed ik meestal af 

als verre toekomstmuziek. En nu, 

plotseling, zou ik misschien een 

kans krijgen om met zo‟n ding te 

gaan werken. 

De sollicitatie verliep vlotjes. Sa-

men met Karel Raadgever, Gerard 

Zieltjes en Jaap Honijk werd ik ge-

selecteerd. Als teamleider kregen 

we Daan van der Elst, voormalig 

Chef Versterkerstations. 

In het najaar van 1969 werd ge-

start met de cursus PRX in het dr. 

Neher Laboratorium te Leidschen-

dam. Ik kan niet voor mijn collega‟s 

spreken, maar zelf was ik onder de 

indruk van hetgeen mij overkwam. 

Een ambachtschooljongen die 

vanzelfsprekend is voor knappe 

koppen in de techniek.  

In de dagen tussen de cursussen 

waren wij vrijgesteld van werken. 

Wij werden geacht te studeren! Dat 

zou twee jaar lang zo blijven. Lang 

in het licht van de huidige tijd. Het 

De eerste `abonnee` op de PRX Overvecht kreeg veel media aandacht. 

PRX IN UTRECHT, MIJN BELEVING VAN DE AANLOOP) 
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HOOGTE -  EN  DIEPTEPUNTEN  

was niet altijd zo geweldig als het 

aan het begin leek. We werden 

gehuisvest in een bovenkamertje 

van een voormalig fabriekspand en 

waren volkomen geïsoleerd van 

onze vroegere collega‟s. Ook wer-

den onderlinge verhoudingen vaak 

op de proef gesteld. Het was wach-

ten op de eerste PRX. 

In 1972 werd gestart met de instal-

latie van de PRX-centrale in de wijk-

centrale Utrecht-Overvecht. In dat 

gebouw hadden we ook onze nieu-

we huisvesting gekregen. We zaten 

eerste rang gedurende deze bouw-

periode. Na de installatie van de 

hardware volgde een lange tijd van 

software testen.  Gedurende de 

opbouw van de hardware konden 

we nog wel eens meekijken, maar 

gedurende de testtijd van de soft-

ware moesten we vooral achter ons 

bureau blijven. Een groot team van 

Philips Telecommunicatie Industrie 

o.l.v. ir Goebertus heeft gedurende 

die testmaanden heel hard gewerkt 

om er een werkende telefooncen-

trale van te maken. 

Slechts een paar zondagochtenden 

hebben we zelf wat kunnen 

“knutselen” aan de computer van 

de PRX. Weken lang heb ik gewerkt 

aan een stukje programma om op 

één telefoontoestel kiestoon te 

krijgen. Uiteindelijk is mij dat ge-

lukt. Maar wat belangrijker was, is 

dat je het systeem beter leerde 

kennen. Daar kon geen cursus te-

genop. 

De PRX-centrale Overvecht had een 

capaciteit van 1024 aansluitingen. 

Daarvan zouden na oplevering 

1000 nummers uitgegeven wor-

den. Bij uitval van de PRX-centrale 

werden alle 1000 abonnees auto-

matisch omgeschakeld naar een 

UR-centrale en deze mechanische 

centrale werkte met eenheden van 

1000.  

Mijn herinnering van de PRX-

centrale Overvecht in testtijd: tien-

tallen ronde plastic doosjes gevuld 

met ponsband met daarop testpro-

gramma‟s, stapels loadtape‟s (ook 

ponsband), een drukknop boven de 

toegangsdeur waarmee omgescha-

keld kon worden naar de UR-

backup centrale, geconcentreerde  

testers van PTI, knipperende lamp-

jes op de panels, dikke pakken 

lijnprinterpapier met daarop de 

programma-instructies, een rate-

lende Teletypemachine. 

Jaren daarvoor keek ik altijd op de 

woendagmiddag naar het kinder-

programma “Morgen gebeurt het” 

met Ton Lensink als professor Pla-

no. Dat programma speelde in een 

futuristisch decor vol met piepjes 

en lampjes die willekeurig aan en 

uit gingen. Die sfeer voelde ik ook 

gedurende de testtijd van de eerste 

PRX-centrale. Maar “Morgen ge-

beurt het” was werkelijkheid gewor-

den. 

 

 

 

Cor Krul 

Er zijn vele acties ter ondersteu-

ning door NCCS PRX uitgevoerd in 

het gehele land. 

 

Invoering van C7 heeft ook veel 

hoofdbrekens gekost. 

Update van de software (nieuwe 

loadtapes), de een invoering hier-

van was ook een groot gedeelte 

van onze taak, evenals klachtenre-

gistratie en overleg met Brussel en 

Zo maar wat opmerkingen die mij 

in gedachten opkomen 

De ontwikkeling van een nieuw en 

meer compact halfgeleidergeheu-

gen door NCCS PRX was één van 

de hoogtepunten die ik mij kan 

herinneren. De ontwikkeling heeft 

1,5 tot 2 jaar geduurd, is samen 

met PRX-Brussel (PRX hardware-

man) tot stand gekomen en heeft 

de levensduur van PRX doen toene-

men. 

 

Ook de productie en inbouw van de 

nieuwe nauwkeurige klok en de 

invoering hiervan heeft meer dan 

een jaar geduurd. 

De ondersteuning van NCCS PRX 

naar de districten toe heeft ons 

ook wat hoofdbrekens gekost. Eén 

daarvan was een metaalsplinter 

die nauwelijks met het blote oog te 

zien was. Dit was in een centrale in 

Amsterdam.(ontdekt door Wico 

Nijland).  

de daaruit voortvloeiende repara-

ties in de vorm van patches. 

 

Het ontslag van Wico Nijland begin 

jaren 2000 was een groot gemis en 

een donkere dag voor NCCS PRX. 

 

De uiteindelijke afbraak van NCCS 

PRX was door het opruimen van de 

PRX-centrales onafwendbaar. Er 

hebben meer dan 100 man in het 

PRX-onderhoud gewerkt, in de 

hoogtijdagen waren er 

meer dan 280 centra-

les in werking (het 

buitenland niet mee 

gerekend) 

Jaap van Vliet 

De ringkernstack van 

16K woorden van 16 

bits gebruik in het F-

geheugen van de 

eerste PRX-centrales  
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via het zelfde systeem ook centra-

les van andere fabrikanten te gaan 

beheren. Zo werd PMT 

(Programmabestuur Management-

systeem voor Telecommunicatieap-

paratuur) geboren. Hiermee kwa-

men de beheersfuncties direct be-

schikbaar voor alle afdelingen die 

daaraan behoefte hadden. PMT 

werd ook ingezet als verzamelpunt 

van de vele soorten alarmen (zeker 

niet alleen van de PRX/A) die nu 

eenmaal in technische ruimten 

kunnen worden gegenereerd. PMT 

zorgde voor het waarschuwen van 

de juiste waakdienst en voor het 

bewaken van de afhandeling. Zelfs 

programmatuur (jawel hoor, aan-

vankelijk op papierbanden) die 

wegens ruimtegebrek niet resident 

in het computergeheugen aanwezig 

kon zijn, kon op afstand worden 

geladen. Dit alles bood een scala 

aan nieuwe mogelijkheden. PMT is 

inmiddels al weer lang geleden 

opgevolgd. Het heeft het echter 

aanzienlijk langer volgehouden dan 

door de ontwikkelaars was voor-

zien.  

Voor de PRX/A geldt een ander 

verhaal. Een telefooncentrale werd 

destijds geplaatst voor 30 à 40 

jaar. De kwaliteitseisen waren zeer 

hoog. PRX/A voldeed daaraan. Op 

de zorgvuldig bijgehouden storings-

overzichten scoorde PRX/A uitste-

kend, slechts weinig abonneeklach-

ten waren terug te voeren tot pro-

blemen in de centrale.  

Dat de PRX/A het zo lang heeft 

 Gravend in mijn herinneringen die 

ik heb aan de PRX/A komt er van 

alles boven. Ik herinner mij nog 

heel goed hoe wij aan het eind van 

de 60‟er jaren, begin 70‟er jaren 

frequent overleg hadden met Phi-

lips (PTI en PTN) over de ontwikke-

ling van de PRX/A centrale. Daar-

mee begon de rol van de computer 

in het telecommunicatienetwerk. 

Alles was nieuw, zowel de appara-

tuur als de programmatuur moest 

“from scratch” ontwikkeld worden. 

Een enorme klus, die zeker toen 

werd onderschat (ik herinner me 

bijvoorbeeld dat het geheugen 

steeds groter moest worden om 

alle programmatuur en abonneeda-

ta te kunnen bevatten). Het leidde 

uiteindelijk toch tot de invoering 

van de eerste proefcentrale in 

Overvecht. Dat was een leerzame 

periode, zowel voor Philips als 

(toen nog) PTT.  

Het werd een succes. Niet al te 

lange tijd daarna begonnen we met 

de landelijke invoering van PRX/A, 

te beginnen met de districten 

Utrecht en Amsterdam. De ontwik-

kelingen aan de PRX/A gingen 

door. Uiteindelijk kon de PRX/A zo 

ongeveer alle signaleringen aan die 

in het telefoonnet voorkwamen.  

Met de invoering van de computer-

bestuurde centrales, PRX/A werd 

later gevolgd door AXE, ontstonden 

vele nieuwe mogelijkheden voor de 

exploitatie en het beheer. Waar je 

vroeger voor alle handelingen naar 

de centrale moest, konden vele 

zaken nu in principe op afstand 

gebeuren. Ik herinner me nog dat 

er in Overvecht een zaal was vol 

met terminals (per centrale één) 

waarmee transacties konden wor-

den uitgevoerd met de centrale. 

Dat dit zou leiden tot zeer onover-

zichtelijke situaties was gelukkig 

voorzien. PTT was tijdig gestart met 

het onderzoeken van de mogelijk-

heden voor het beheer op afstand 

van dit nieuwe type telefooncentra-

les. Het project BOA (Beheer Op 

Afstand), een samenwerking tus-

sen het DNL en CATF, werd gestart. 

Het, voor die tijd zeker juiste, 

standpunt was dat een systeem 

voor beheer op afstand wel door 

PTT zelf ontwikkeld moest worden. 

Het lag immers in de bedoeling om 

volgehouden in het telecommuni-

catienet is ook in hoge mate te 

danken aan het steeds verder ont-

wikkelen van nieuwe functies, met 

daarbij ook voortdurend de discus-

sie of dat wel economisch verant-

woord was. De invoering van het 

“common channel signaleringssys-

teem C7” was daar een heel goed 

voorbeeld van. Maar het houdt een 

keer op, elk systeem heeft  zijn 

grenzen, hoewel die bij PRX soms 

wat moeilijk te vinden waren. 

Het is goed om een moment stil te 

staan bij het “uitzetten” van de 

laatste PRX/A. Alle betrokkenen 

hebben hun eigen ervaringen en 

hun gevoelens bij deze gebeurte-

nis. Op 7 december zal er zeker 

gelegenheid zijn om een en ander 

uit te wisselen. Zeker is dat we te-

rug kunnen kijken op een buitenge-

woon boeiende pioniersperiode 

waarin de computer zijn intrede 

deed in het Nederlandse Telecom-

municatienetwerk 

Jan van der Wilt. 

35 JAAR  PRX/A IN  HET  NEDERLANDSE  

 TELECOMMUNICATIENET  

Voor de komst van PMT  was iedere PRX via een aparte terminal aange-

sloten . Hier een foto van het onderhoudscentrum in Maastricht. 

PMT systeem  
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Even na middernacht ging de tele-

foon, ik meldde mij met een slape-

rige stem. De andere kant van de 

lijn reageerde met: "Groot alarm 

Veendam". Deze korte, maar voor 

Groninger begrippen normale zin, 

betekende waarschijnlijk een pro-

cessorstoring en zeker 

"nachtwerk". Allereerst moest ik 

van mijn toenmalige woonplaats 

Leek naar Groningen om daar de 

van reserveapparatuur (spares) 

voorziene dienstauto op te ha-

len. Vervolgens reed ik naar Veen-

dam. Op deze rit kwam ik, even 

voor Veendam, langs het gehucht 

Borgercompagnie. Volgens 

de verkeersborden moest het gas 

hier terug, maar wie let ruim na 

middernacht op deze onbelangrijke 

dingen. Ik niet, maar de politie wel. 

Met zwaaiende zaklamp werd ik, in 

politietermen, "staande gehouden". 

Men had mijn snelheid gemeten en 

het resultaat was op z'n minst een 

compliment voor de met spares 

geladen Ford Transit. Zo'n ding wil 

best hard. Helaas kreeg ik geen 

compliment. Toen ik de agenten 

uitlegde waarom ik met grote 

spoed onderweg was naar Veen-

dam, wat overkwam als “het red-

den van Veendam”, kon ik direct 

mijn weg vervolgen. In Veendam 

aangekomen bleek het, bij wijze 

van uitzondering, geen geheugen-

fout te zijn, maar een lastiger pro-

bleem. Pas toen het weer een beet-

je licht werd en de vogels begon-

nen te fluiten, kon ik weer op weg 

naar huis. Weer kwam ik langs Bor-

gercompagnie, maar nu met aan-

gepaste snelheid. 

 

 

Sietze Stob 

EEN  OVERBELASTE  PRX 

 

EEN  WINTERNACHT  ROND  1980 

Door even diep na te denken, 

schoot mij de overname van de 

CGK trap in Almelo weer te binnen. 

Dit had medio jaren 80 nog wel wat 

voeten in aarde. In Almelo werd het 

inkomende sectorverkeer toen nog 

afgewerkt via de Siemens CGK 

trap. Omdat deze apparatuur bijna 

op omvallen stond, is er besloten 

om het inkomende sectorverkeer 

maar via PRX af te wikkelen ( 5ESS 

was er nog niet in Almelo). Hiervoor 

moest toen de PRX verder uitge-

breid worden met inkomende/

uitgaande overdragers en boven-

dien moest het TB-netwerk een 

flinke sprong voorwaarts maken. In 

de PRX-centrale werden aanpassin-

gen gedaan (C draad verversing in 

samenwerking met gelijkstroom-

overdragers) om te kunnen samen-

werken met UR- en Siemens-

eindcentrales. Ook moesten soft-

warematige aanpassingen gedaan 

worden om het inkomende verkeer 

te kunnen verwerken.  

Om alles goed te laten verlopen 

had ik maar eerst een draaiboek 

gemaakt en dit wel tien keer gecon-

troleerd opdat er op de nacht van 

de overname maar niks verkeerd 

zou gaan. In de eindcentrales 

moesten op de bewuste nacht van 

omzetting collega‟s aanwezig zijn 

om de stropjes op de inkomende 

overdragers (IGO‟s ) aan te passen. 

Er was toen één collega die zich 

nog moest verplaatsen naar een 

andere eindcentrale, maar deze 

reed in de bewuste nacht met de 

dienstauto een greppel in naast de 

centrale. Hij kon hier niet meer 

alleen uitkomen en daarom moes-

ten „s nachts collega‟s uit Almelo te 

hulp schieten. Dit had tot gevolg 

dat we pas „s morgens om een uur 

of zes gereed waren met de omzet-

ting. Gelukkig testten alle lijnen 

goed en was de omzetting ge-

slaagd. 

Ongeveer zes weken na de omzet-

ting kreeg ik een waakdienstop-

roep via de semafoon. Dit was in 

die tijd niet gebruikelijk als je nor-

maal thuis was omdat de toenmali-

ge storingsdienst je altijd eerst 

thuis belde. Omdat het een sema-

foonoproep was, ging ik de sto-

ringsdienst maar bellen met de 

vraag waarom ze mij niet telefo-

nisch benaderden. Hierop kreeg ik 

als antwoord dat ze mij niet kon-

den bereiken via de telefoon en dat 

er veel klachten van klanten waren 

die ten onrechte bezettoon kregen.  

Of ik zo vriendelijk wilde zijn om 

even een onderzoek te verrichten 

in PRX. Het eerste wat ik gedaan 

heb, is op afstand kijken naar de 

alarmen. Het verbaasde mij dat er 

geen enkel alarm stond van de PRX 

AML-C C. Hierna heb ik voor alle 

zekerheid maar in AML-C C inge-

logd om het panel op afstand te 

bekijken. Ook hier zag ik geen bij-

zonderheden.  

Toen heb ik maar besloten om naar 

Almelo te gaan en in de buurt van 

de centrale hoorde ik via de autora-

dio dat de mensen maar niet meer 

moesten bellen met de COGAS om 

een storing door te geven van de 

kabeltelevisie. Toen begreep ik pas 

wat er aan de hand was. Doordat 

iedereen in Almelo naar de COGAS 

zat te bellen, werd het TB-netwerk 

van de PRX overbelast en zodoen-

de waren de eindcentrales ook niet 

meer te bereiken. 

Toen later het eindcentraleverkeer 

werd overgenomen door 5ESS 

bleef de PRX alleen nog maar een 

lokale centrale. 

 

 

Alwie Hemmer 
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met het doel om bij storingen of als er 

uitgebreide tests gehouden werden, de 

klanten (herstel, abonnees) over te 

kunnen schakelen naar een systeem 

van bewezen betrouwbaarheid, met de 

hand, of automatisch door de PRX, als 

beide processors er de brui aan gaven, 

en dat in een fractie van een seconde. 

De loadtape van de proefcentrale, - 

NL1 – werd geperst in een geheugen 

van 256K.  

 

De proefcentrale bleek goed te werken 

en pas in 1975 werd deze eerste PRX 

centrale buiten dienst gesteld en gin-

gen de 1000 abonnees terug  naar de 

UR eenheid. 

 In de volgende jaren werden de ande-

re beheereenheden in het district volop 

voorzien van PRX centrales. Maar om-

dat het systeem zo moeilijk was bleef 

het beheer centraal. Een belangrijk 

beheermiddel was de Olivetti verre-

schrijver, waarvan er één lokaal in de 

centrale en één op afstand bij de be-

heerafdeling, dus in Overvecht ge-

plaatst was. Dit aantal centraal ge-

In het telefoondistrict Utrecht begon 

het tijdperk PRX in 1968 met een be-

zoek van iemand uit Den Haag en wel 

van de Centrale Directie der PTT, 

hoofdafdeling Telefonie, vermoedelijk 

Hoofd CATF A. (de ontwikkelafdeling) 

Deze heer vertelde in een stafvergade-

ring dat er een geheel nieuw telefoon-

systeem op komst was. Dit systeem 

werd door Philips  ontwikkeld en zou 

bestaan uit een schakelnet dat be-

stuurd werd door in een computer op-

geslagen programma‟s. Die program-

ma‟s waren opgeslagen in een bij de 

computer behorend geheugen, be-

staande uit enkele miljoenen ijzeren 

ringetjes die op ingenieuze  wijze ge-

groepeerd waren. De computer zelf 

bestond uit deels nog te ontwikkelen 

geïntegreerde schakelingen, de zg tran-

sistor-transistor logica.  Het schakelnet-

werk zou gerealiseerd worden met 

reedrelais. Kortom, allemaal heel moei-

lijk en heel modern. 

In de wijkcentrale Utrecht Overvecht 

zou een proefcentrale gebouwd worden 

terwijl de eerste operationele centrale 

in Amsterdam Wormerveer gepland 

was.  

Voor het onderhoud van die en de ko-

mende centrales was een beheerafde-

ling nodig die in eerste instantie per 

district moest bestaan uit 4 specialis-

ten en een sectiechef.   

De heer uit Den Haag zocht dus enkele 

mensen die bereid waren deze  moeilij-

ke techniek onder de knie te krijgen 

gedurende een twee jaar durende full 

time cursus. 

 

Daar wilde ik wel aan mee doen en 

samen met Karel Raadgever, Cor Krul, 

Gerard Zieltjes, Jaap Honijk togen we 

naar Den Haag om te gaan proberen al 

dat moois onder de pet te krijgen. 

Ruud Maltha nam het leeuwendeel van 

het docentenwerk voor zijn rekening. 

Om PRX te kunnen onderhouden bleek 

het nodig iets te weten van booleaanse 

algebra, processorschakelingen tot op 

componentenniveau en de fysica van 

ringkernen. Ook aan de software werd 

veel aandacht besteed; alle 85 machi-

ne instructies waren na afloop van de 

cursus volledig duidelijk. 

Maar zaken als de samenhang, de 

overall view, de man machine commu-

nicatie , hoe stel je bijvoorbeeld een 

abonnee in dienst, was voor mij nog 

tamelijk duister. 

De proefcentrale in Overvecht werd in 

1972 geïnstalleerd.  Het was een cen-

trale voor 1000 aansluitingen, welke 

met echte abonnees beschakeld zou 

worden.  Ook werd een UR eenheid 

gebouwd met eveneens 1000 lijnen, 

plaatste Olivetti‟s was gegroeid tot 12, 

toen het PMT100 systeem geïntrodu-

ceerd werd. (PMT = Processor gestuurd 

Managementsysteem voor Telecommu-

nicatie) Dit systeem automatiseerde 

een hoeveelheid onderhoudshandelin-

gen en diende tevens als concentrator 

voor al die Olivetti‟s, 

Een organisatorisch avontuur was het 

decentraliseren van het onderhoud 

naar de beheereenheden. Zorgvuldig 

werd omschreven welke activiteiten 

decentraal uitgevoerd konden worden 

en wat voorbehouden was aan de in-

middels opgerichte centrale specialis-

tengroep (bv al het processorwerk).  

 

De opvattingen over de hygiëne in de 

centrale zijn inmiddels ook wat bijge-

steld, zie de foto. De man met de siga-

ret in de hand is een specialist van 

Philips. (zijn naam is mij ontschoten).  

Op de achtergrond staat ir Prentice, 

ook van Philips. 

 

Daan van der Elst 

PRX IN UTRECHT 

Foto uit collectie van Daan van der Elst 

In 1987 waren al vele cen-

trales groter dan 10.000 

nrs. Enschede had al 

15.000 nrs. Onder de Ne-

derlandse condities kon-

den we toen boven de 

20.000 nrs komen met 

256K geheugen. Het was 

vooral in het buitenland 

waar de single control al bij 

8.000 nrs vastliep. 

Foto: Multicontrol PRX  te 

Enschede in 2010 
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Productiie PRX rek 

 W IST  U  DAT? 

 

 

16 K x 18 bits 

memory PRX 

 

 Een PRX/A processor een snelheid had van ongeveer 0,5 MHz. Een heden-

daagse PC komt aan 1,5 Ghz. Dat is 3000 keer zo snel.  

 

 Een PRX/A systeem een geheugen had van maximaal 5 Mbyte. Een heden-

daagse PC heeft 500 Gbyte. Dat is 100.000 keer zo veel.  

 

 Die 300 PRX centrales in totaal over minder rekenkracht en minder geheugen 

beschikten dan één gewone hedendaagse PC.  

 

 Maar de PRX/A bezat een zeer gespecialiseerde instructieset. In de tachtiger 

jaren waren er 20 Pentium PC‟s nodig om alleen het telefonieprogramma te 

emuleren 

 

 In 1980 reeds 60 miljoen reed relais geproduceerd waren; het "tempo" was 

toen 10 miljoen per jaar.  

 

 Het 10.000-ste PRX-rek bereikt werd in 1981  

 

 Er zelfs in Singapore er PRX rekken gemaakt werden!  

 

 De laatste 1/00 centrale pas in 1988 is overgegaan (naar 1/03!). Door de 

grote geheugenstijging van daaropvolgende loadtapes ontstond discussie over 

kosten van het geheugen. Daarom bleef in diverse centrales NL1/00 aanwe-

zig. Vanaf vrijgave NL1/03 werd geen support meer geleverd voor 1/00 maar 

zolang er geen problemen of uitbreidingen waren, kon overgang worden uitge-

steld  

 

 Na Nl1/03 de afspraak is gemaakt tussen PTT en Philips dat slechts twee load

-tapes operationeel zouden zijn  

 Er een octrooi is verleend voor het PRX/A ringkerngeheugen.  
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PRX BIJ  DE  CENTRALE  AFDELING  (TELEFONIE )  

PRX/A: ooit een splinternieuwe 

ervaring met “Computerbesturing” 

in de Telefonie 

Toen ik eind 1970 bij PTT kwam 

werken, zaten er zowel bij de Cen-

trale Afdeling Telefonie als in de 

telefoondistricten veel deskundi-

gen die alles wisten van elektrome-

chanische centrales met elk hun 

eigen kiezers en relaisbesturingen. 

Zag (en hoorde) je die systemen 

verbindingen opzetten, dan kon je 

je daar letterlijk wat concreets bij 

voorstellen. Om met het toenmali-

ge Hoofd CATF, ir. van Eijk te spre-

ken: “je kan moeilijk thuis uitleggen 

wat je werk nu inhoudt, maar met 

zo‟n stappende kiezer in beeld 

komt er toch nog iets van over”. 

 

Hoe anders waren die toen nog 

“computerbestuurde” genoemde 

systemen! Bij AKE 13 in Rotterdam, 

de eerste van dat type, kon je de 

codeschakelaars met enige moeite 

nog wel ergens terugvinden: bij de 

PRX/A zaten de reedcontacen to-

taal onzichtbaar in het systeem 

verpakt. En of het systeem het 

goed deed of met zichzelf in de 

knoop raakte, was ook niet zo di-

rect te zien. Vooral de perikelen 

rond de eerste AKE had de schrik 

over falende SPC-techniek er goed 

ingebracht. Het plan om vanaf 

1974 vooral met het PRX/A sys-

teem massaal van elektromechani-

sche naar zgn SPC-systemen over 

te stappen, was uiterst gedurfd. Op 

de USA na, waren in de meeste 

landen om ons heen dit soort pro-

jecten volledig mislukt of hadden 

systemen opgeleverd die in capaci-

teit voor abonnees en/of lijnen 

zwaar tekortschoten.  

Kortom, er was veel te verliezen als 

het met PRX/A niet goed zou gaan 

en dus moest er bij nacht en ontij 

iemand naar de proef PRX/A in 

1973 en later de eerste echte cen-

trale in 1974 afreizen als ook dat 

systeem zich niet gedroeg zoals 

verwacht. Omdat die iemand 

meestal dezelfde Ruud Maltha be-

trof, kwam het zo vaak voor dat hij 

van huis moest vertrekken dat zijn 

echtgenote de indruk kreeg dat hij 

met dit systeem getrouwd was in 

plaats van met haar. Bijna symbo-

lisch was dat de semafoon om hem 

op te roepen in de slaapkamer 

stond. “Dus of dat systeem de deur 

uit of het is tussen ons over”, werd 

er in wanhoop geroepen. 

 

Toch lukte het PTT en Philips sa-

men om dit systeem steeds be-

trouwbaarder te maken en omdat 

zowel de kwaliteit als het prijs-

plaatje prima waren, verscheen 

PRX/A zowaar na enige jaren ook in 

zgn “Bell-districten” (PIB), waar tot 

dan toe alleen BTMC-systemen 

stonden. Bovendien maakte een 

licht aangepaste eigen laboratori-

umontwikkeling beheer ervan op 

afstand mogelijk met het PMT-

systeem. Ook dit was iets dat op de 

USA (en in mindere mate Frankrijk) 

na, nergens was vertoond. Nog 

Ruud  Maltha (PRX en ESS), Theo Bannenberg (AXE) en Leo Kloppenborg (S12) 

PRX/A centrale 

tijdens klimaatproef 

(45 graden Celsius) 

 

DNL  Leidschendam  

Ca 1976 
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weer later werd de slimme PRX/A-

besturing verder benut voor het 

passeren van de nog steeds elek-

tromechanische, dure verkeerscen-

trales. In het op verkortingen zo 

gerichte PTT van toen beter bekend 

onder de term “VASC”. 

Het succes van PRX/A (en later ook 

AXE) betekende een versneld einde 

voor vele elektromechanische sys-

temen, ook als die nog lang niet 

aan het einde van hun technische 

levensduur waren. Er waren ook 

veel minder mensen in het veld 

voor nodig, zij het dat telefonie 

toen nog zó bleef groeien dat een 

groot deel van hen nog heringezet 

kon worden. 

 

Buiten Nederland werd PRX/A door 

Philips later nog verkocht aan de 

Indonesische Perumtel en aan 

Saoudi-Arabië. Voor Indonesië gaf 

PTT steun door onder Nepostel-vlag 

deskundigen als Lennard Maag-

denberg er voor lange tijd naar toe 

te sturen. Die moesten wel wennen 

aan de manier van zakendoen 

daar. “Oeroesen” ofwel met de por-

temonnee in de hand zaken even 

regelen is er héél normaal. Eén 

concreet voorbeeld: omdat de PRX/

A heel precies omging met de aflei-

ding op de abonneeaansluiting, 

leverde een min of meer verzopen 

kabel een alarm op voor de desbe-

treffende aansluiting. Nam de on-

gelukkige klant dan contact op met 

Perumtel, dan werd hij prompt af-

gesloten en moest betalen om 

thuis weer telefoon te krijgen. Het 

was dus beter om PRX/A maar een 

hogere afleiding te laten accepte-

ren, werken bleef hij toch wel. 

 

In Saoudi-Arabië waren de zaken 

eerder omgekeerd, daar kwam de 

aandacht juist niet van onderaf, 

maar vanaf het hoogste niveau. 

Saoudische prinsen belden zodra 

PRX/A in dienst was zelf en pro-

beerden allerlei abonneediensten 

(het * en # gebeuren) persoonlijk 

uit.  

PRX/A werd samen met AXE vanuit 

een zgn PHILME (Philips/ LM Erics-

son) joint venture organisatie inge-

zet en ook beheerd. Een oud-

medewerker daarvan, een Noor die 

ik op internationale vergaderingen 

tegenkwam, vertelde me eens dat 

het zelfs voorkwam dat Saoudische 

prinsen onverwacht centrale-

lokaties bezochten en dat niemand 

hen van de systemen weg durfde te 

houden. Voor PRX/A bleef dat zon-

der gevolgen: “PRX/A gaf volgens 

één van hen een prachtig geluid, 

zoals van een vogeltje” (anders dan 

de gemeen piepende DC-DC con-

vertors in AKE, gaven die van PRX/

A namelijk een prettig geluid).  

Slechter verliep het een keer met 

AXE: Ericsson had verteld dat men 

zonder meer een printplaat kon 

trekken, het systeem zou toch wel 

overeind blijven. Dat klopte ook wel 

bij het trekken ervan, maar toen 

deze prins de plaat op een heel 

andere positie terugplaatste ging 

hij wel degelijk plat en niemand 

durfde deze prins tot schuldig aan 

dit incident te verklaren. 

 

Inmiddels had AXE vanaf 1980 ook 

in Nederland zijn intrede gedaan 

en stond de digitale evenknie van 

PRX/A, de PRX/D in ontwikkeling. 

In tweede instantie werd het zo 

succesvolle PRX/A ontwikkelteam 

ingezet om een iets anders opge-

bouwde PRX/D te realiseren. Jam-

mer genoeg voor Philips (en dus 

ook PTT) kwam dit systeem net te 

laat in Duitsland op de markt (of 

kreeg volgens sommigen geen eer-

lijke kans) en dit was voor Philips 

aanleiding hun eerder zo succes-

volle  Telecommunicatietak staps-

gewijze te ontmantelen. Voor het 

openbare schakeldeel eerst als 

jointventure met AT&T (APT) later 

volledig onder Lucent vallende.  

Daarmee kwam het PRX/A systeem 

in dezelfde organisatie terecht die 

jaren eerder in de USA het ESS nr 1 

systeem had ingevoerd. Een sys-

teem dat Philips ooit in zijn PRX/A-

tijd in grote lijnen tot voorbeeld 

voor de eigen ontwikkeling had 

gediend ……  

  

Op 7 december is het moment van 

afscheid van de PRX/A techniek, 

net zoals dat eerder met EM-

systemen gebeurde: nog niet tech-

nisch versleten, wel ingehaald door 

nieuwe technieken. Technieken die 

zelf nòg weer sneller zullen worden 

verschrot: telecommunicatiesys-

temen gaan alsmaar meer op IT-

systemen lijken met hun korte ver-

vangingscyclus. Misschien moeten 

we ze -net als de PRX/A ooit- maar 

weer “Computerbestuurd”  gaan 

noemen… 

 

Don van Riet 
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“specialist” uit Den Haag zou de OT 

in de PRX vrijmaken en een andere 

“specialist” uit Den Haag zou met 

zijn (blote, natgemaakte) vinger 

testen of de spanning al dan niet 

aankwam…… 

Na het geven van het verbreeksig-

naal aan de ene zijde werd dan ook 

de vraag gesteld:  

 

 ” Zie je al wat …..???” 

Geen antwoord: “ Ben je doof of 

zo ????”  

 

Geen antwoord. Dan maar eens 

even zelf polshoogte nemen. 

“Wat ben je nu weer aan het doen”, 

werd er gevraagd toen ze een op 

de grond liggende collega zagen. 

De sterren om zijn hoofd waren 

niet te tellen, en na een eeuwigdu-

rende drie minuten kwam er sta-

melend uit dat hij een enorme 

“optater” had gekregen. Hoe kan 

dat nou weer ?? 

 ASD heeft toch gewoon conventio-

nele centrales van 48 of 60 volt, 

dat voel je amper. Een te hulp ge-

schoten Amsterdammer kwam na 

het horen van wat er gebeurd was, 

“niet meer bij” van het lachen.  

Ook dit keer moesten we een eeu-

wig lijkende drie minuten wachten 

voor we de bron van zijn lachexplo-

sie mochten vernemen. 

Het is 1978 en de PRX-specialisten 

van het TCD-Gv zijn als gast aan 

het werk in het TCD-ASD. De PRX-

en werden in die tijd vaak tegen de 

bestaande conventionele centrales 

aangebouwd. Soms gescheiden 

door een wand, mogelijk om een 

“scheiding der geesten” te bewerk-

stelligen. I 

 

n die tijd moest een nieuwkomer 

als de PRX zich altijd aanpassen 

aan bestaande apparatuur. Zo zag 

je de meest exotische IT‟s en OT‟s 

die Philips had moeten ontwikkelen 

om met de talloze verschillende 

types conventionele centrales te 

communiceren. Puls, MFC, toon, 

P2 en verder nog talloze andere 

signaleringen, waar wij werkende in 

een BTMC district nog nooit van 

gehoord hadden.  

 

Bij het storingzoeken van een 

staande fout gebruikten we altijd 

het testgereedschap dat je altijd bij 

je hebt, te weten je handen. In een 

BTMC district kan dat, je maakt je 

vingers vochtig en je voelt de -48 

volt spanning. Een prima methode 

en nooit gezoek naar meetinstru-

menten. Tijdens het foutzoeken in 

een OTFH2 (of iets dergelijks, ik 

ben geen kenner) bleef de inko-

mende overdrager aan de conven-

tionele zijde “hangen”. Een 

“Je hebt een “schietpuls” te pak-

ken”, zei hij met biggelende tranen. 

Een schiet…. Wattuh ??? 

 

Toen iedereen weer “normaal” en 

uitgelachen c.q. bijgekomen was, 

werd uitgelegd dat het conventio-

nele systeem “schietpulsen” van 

soms meer dan 150 volt gebruikte 

om een verbinding te verbreken. 

 

Rare jongens die Amsterdammers: 

levensgevaarlijke centrales, en 

menige gast-Hagenees was, on-

danks dat het een erg leuke tijd is 

geweest, blij dat hij weer mocht 

werken in zijn veilige BTMC-PRX 

district. 

 

Hans van de Burg 

GESTREKT  IN  DE  PRX 

Het is 1978. De opleiding van de 

PRX-specialisten van het telefoon-

district Den Haag is afgerond, 

waarbij men gedurende twee jaar 

is vrij gemaakt voor alleen maar de 

PRX-opleiding, jaja die goede oude 

tijd! Maar ja nog geen eigen PRX 

centrales, wat doen we in de tijd tot 

we er zelf “een” hebben. We wor-

den uitgeleend aan het telefoondis-

trict Amsterdam, daar kunnen ze 

wel “geschoold” personeel gebrui-

ken, daar de PRX-centrales als pad-

denstoelen uit de grond schieten. 

Omdat de oplevertesten toch wel 

leuk werk zijn, wordt dit voorbehou-

den aan eigen personeel van ASD 

en wij worden als onderhoudsper-

soneel losgelaten op die “arme” 

Amsterdamse PRXen.  

 

Wormerveer staat op het program-

ma om “onderhouden” te worden 

door een stelletje monteurs uit Den 

Haag, die denken het wel te weten. 

Na het geplande onderhoud is er 

nog wat tijd over. We opperen om 

wat metingen te doen met een os-

cilloscoop aan de CST (Control 

Channel Subsystem terminal). Tij-

dens de cursus waren er menings-

verschillen die we nu “live” toch 

wel eens uitgezocht wilden hebben. 

Om goed te kunnen meten, werd 

een controlplaat van de CST0 op 

een “verlengkaart” geplaatst. 

Uiteraard nadat eerst deze CCH 

buiten dienst was geplaatst. Na 

enkele minuten meten komt er een 

dringend telefoontje binnen vanuit 

het EOC-ASD, “wat we aan het 

doen zijn”. 

Er is namelijk een dringend groot 

alarm. Omdat standaard de 

“alarmbel” bij binnenkomst wordt 

uitgezet, had niemand het groot 

alarm opgemerkt. Na uitgelegd te 

hebben dat we een CST aan het 

meten waren, werd onmiddellijk 

“bevolen” alles weer in originele 

staat te brengen. Gelukkig liet de 

off-line gezette CST zich weer on-

line zetten. 

Onze hoofden pijnigend over wat 

we nu toch verkeerd hadden ge-

DE  CST BLUNDER  
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daan, bekeken we nog eens de 

gebruikte apparatuur. Al doende 

viel het de “slimste van ons alle-

maal” op dat er toch wel een ver-

schil te zien was in de connector 

van een CST plaat en de gebruikte 

verlengkaart connector.  

Een verdere analyse leerde dat het 

een geheel andere connector be-

trof. De CST kaarten hadden een 

fijne connector en de verlengkaart 

die wij hadden gebruikt voor de 

meting was veel grover. Een grote-

re blunder kun je niet maken, met 

schaamrood op de kaken consta-

teerden we dat we een verleng-

kaart voor grote units ( IT‟s, OT‟s, 

AJ‟s en BJ‟s) hadden gebruikt op 

een plek waar we een “fijne” ver-

lengkaart hadden moeten gebrui-

ken. De “grove” verlengkaart had 

met zijn brede connectoren een 

geweldige sluiting op de CST ver-

oorzaakt. 

Dat de heren bij Philips geen blok-

kade tegen verwisseling op de ver-

lengkaarten hadden aangebracht 

deed niets af aan deze 

“stommiteit” . 

Ons zelfrespect had een flinke 

deuk opgelopen, maar onze gast-

heren in ASD konden er wel smake-

lijk om lachen. Jarenlang hebben 

we het “gniffelend” moeten aanho-

ren. 

 

Hans van der Burg 

Ger Miggels 

Johan Verboven 

Ket Hartman 

Cock Strang 

Dio Knook 

Telefoon district ‘s Gravenhage 

situatie had uitgelegd en ik herin-

ner me dat ik de deur maar gauw 

dicht deed! Ja, aan klantenservice 

viel toen ook al veel te verbeteren!  

Op een bepaalde dag vroeg in de 

morgen werd ik door de primaire 

waakdienst gebeld om te komen 

assisteren in de telefooncentrale te 

Hoorn Risdam, want een collega 

van mij kreeg te maken met de 

gekste storingen in deze PRX/A 

centrale. Tot mijn verbazing was 

het daar een Babylonische spraak-

verwarring, daar er zeer veel ge-

sprekken door elkaar te horen wa-

ren op diverse telefoonlijnen. Het 

was om gek van te worden. Met het 

TTPA viel er vrijwel geen testpad uit 

te zetten, want alles functioneerde 

niet goed in deze centrale. Boven-

dien waren er erg veel alarmen in 

de abonneerekken en unitrekken. 

Pas toen ik een telefoonlijn uit-

PRX IN  NOORD  HOLLAND  

In het jaar 1973 ging ik op de PRX/

A cursus te Utrecht in het gebouw 

van de PTT aan de Fokkema Andre-

alaan. 

Daar kregen we o.a. les van o.a. ir. 

Ruud Maltha en ir. v.d. Lem. Het 

viel ons als PRX/A mensen op dat 

er ook veel te doen was met een 

groep genaamd BOA, ofwel Beheer 

Op Afstand. Het was nog geen een-

voudige zaak om dat van de grond 

te krijgen, want er was nog niet 

eens een werkende PRX/A centra-

le. In Utrecht Overvecht kwam de 

eerste proefcentrale met een twee-

trapsnetwerk, naar ik meen zo om-

streeks 1972. In 1974 kwam in 

district Amsterdam de eerste PRX/

A telefooncentrale, te Wormerveer. 

Daar mocht ik meedoen met een 

zogenaamde massatest, d.w.z. zo-

veel mogelijk telefoonverkeer op-

wekken met veel testers tegelijk 

aan het werk. In het telefoondistrict 

Haarlem kwam de eerste telefoon-

centrale in Bovenkarspel in 1975. 

Deze centrale werd getest door 

Philips medewerkers, die wij moch-

ten helpen. Dit was leuk werk. Toen 

de centrale in dienst was, kwam na 

enig tijd een kwade klant aan de 

deur en vroeg waarom hij nog 

steeds geen telefoon had, want de 

PTT had hem beloofd, dat als de 

nieuwe centrale in dienst gesteld 

was, hij dan direct een werkende 

telefoonaansluiting kreeg. Na enig 

uitzoekwerk door mij bleek echter 

dat ik de klant weer teleur moest 

stellen, want er was wel een tele-

foonnummer voor hem gereser-

veerd, maar er was gebrek aan 

voldoende vrije telefoonaders in de 

kabel bij hem in de straat en dat 

was nooit aan hem verteld. De man 

ontplofte zowat nadat ik hem de 

Centrale Maastricht-Pottenberg tijdens test omstreeks 1977 
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zocht op de hoofdverdeler van een 

abonnee, die geen kiestoon had 

volgens een buitendienstmonteur, 

zag ik een aanknopingspunt. De 

bedrading op de hoofdverdeler van 

deze abonnee was compleet weg-

gebrand!! Achter op het abon-

neerek van de aansluiting van deze 

abonnee ontdekte ik nog veel meer 

brandsporen. Wat was hier ge-

beurd? Een grote blikseminslag? 

Toen kwam er een andere buiten-

dienstmonteur naar binnen en zei 

dat iemand in pyjama vuurver-

schijnselen had gezien in een huis 

vlak bij de centrale. Het was erg 

mistig die ochtend en de ooggetui-

ge zag een baan van vuur uit de 

hemel komen. Later bleek dat een 

hele grote vrachtwagen daar gravel 

aan het lossen was met de laadbak 

omhoog. Ongelukkigerwijze was 

boven de vrachtwagen een hoog-

spanningsleiding (geen 380kV 

hoogspanningsleiding!) om stroom 

te verzorgen voor Enkhuizen. Om-

dat deze leiding een stuk lager hing 

dan een 380 kV leiding en het erg 

mistig was en bovendien de laad-

bak van de vrachtwagen erg lang 

was, sprong er een reusachtige 

vonk van de hoogspanningsleiding 

door de laadbak van de vrachtwa-

gen heen, dwars door een tegel in 

het voetpad en precies in een tele-

foonkabel van de PTT, waarbij de 

hoogspanning in de telefooncentra-

le van rek naar rek oversloeg. Het 

resultaat was dat we meer dan 80 

printplaten moesten vervangen, de 

buitendienst veel kabelstoringen 

moest verhelpen en maanden later 

vond men nog doorgeslagen VDR 

weerstanden in diverse huisauto-

maten. Pfff, even een storinkje op-

lossen!  

 

Klaas Vel 

 Eerste kennismaking met de PRX-

groep samen met mijn vriendin/later 

mijn vrouw bij “De Drie Vensters”. 

 Met Klaas v/d Hoeven naar de 

centrale Sint Odiliënberg t.b.v. kennis 

schakelnetwerk PRX/A. 

 Interface cursus PRX/A te Utrecht 

op bit niveau. 

 Specialisten cursus PRX/A van 

Johan de Leeuw en Leen de Zwart in 

Amsterdam. 

 Het testen van de centrale Bos-

koop met Carlo Derby en Sieze Wage-

naar 

 Praktijk PRX/A van Klaas v/d 

Hoeven over het micro programma, 

TDP en PCP. 

 De levendige verhalen van Martin 

Bouten tijdens de software bijeen-

komsten. 

 De tijd die Ruud tijdens het WO 

nam voor een technisch onderwerp. 

 Het gebruik van de PRX/A voor 

de Hein-affaire, voor mij de soft-

ware-aanpassingen en niet te ver-

geten het vele werk verzet in de 

districten. 

 De bijeenkomsten bij Centia en 

Ruud, en sketches die opgevoerd 

werden tijdens deze feestjes. 

 Carlo Derby het gezicht van de 

TOC en een goede gastheer. 

 De gezellige koffie pauze bij 

Carlo op CWP. 

 Namens Nepostel : In Jersey 

het “Earth calling Problem” opge-

lost. 

 Waardering ontvangen van 

collega‟s, bij software probleem 

onderzoek. 

 De ontwikkeling door NCCS 

van MEMOS-geheugen, een halfge-

leidergeheugen dat de vervanging 

van ringkern F-  en Q-geheugen 

mogelijk maakte, en aanpassingen 

in de PRX/A daarvoor. 

 Ombouw diverse centrales van 

ringkern geheugen naar MEMOS-

geheugen. 

 In de waakdienst een goede 

samenwerking met de collega‟s 

 Voor mij persoonlijk mijn 25 

jarig jubileum en het afscheid van 

collega‟s. 

 

Cor Perdijk 

PRX IN  HEADLINES  

Ruud en Cor in Jersey 
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HERINNERINGEN  AAN  DE  PRX 

In 1979 kwam ik te werken als 

administratief medewerker PRX/A 

bij de afdeling TFA1 aan de Veurse 

Achterweg in Leidschendam. Als 

enige vrouw in een groep van 32 

technici, jong en onervaren, bleken 

er wel wat muren te slechten. So-

wieso waren er in het pand weinig 

vrouwen te vinden. Met uitzonde-

ring van de typekamer, als ik het 

me goed herinner toen nog geleid 

door mevrouw Smit, een datatypis-

te ergens op de bovenste etage 

van het gebouw en twee andere 

dames bij TFA5, bestond het com-

plete pand uitsluitend uit mannelijk 

personeel.  

 

Vijf jaar heb ik gewerkt bij de afde-

ling PRX/A. Jaren waarin ik gesti-

muleerd werd door Ruud en Centia 

Maltha om mijn hart te volgen. Mijn 

opleiding af te maken en te kiezen 

voor een toekomst waarin ik mijn 

hart en ziel kon leggen.  

 

Techniek trok mij aan, ik had altijd 

al naar de technische school gewild 

maar dat was niet weggelegd voor 

vrouwen in die tijd. Voor Ruud ech-

ter geen enkel probleem. Ik kreeg 

binnen het jaar de verantwoording 

voor de technische systeemdocu-

mentatie van de PRX. Niet eenvou-

dig om voor elkaar te krijgen in dit 

mannenbolwerk. Ik herinner me 

nog de eerste keer dat ik zelfstan-

dig zaken moest doen met de cen-

trale documentatieafdeling (naam 

ben ik kwijt). Ook zo‟n mannenbol-

werk, dat jarenlang zaken had ge-

daan met mijn mannelijke voorgan-

ger. Opeens was daar zo‟n jong 

hittepetitje die het nu allemaal wel 

even ging overnemen. Nou, dat 

was toch echt te veel gevraagd. Na 

drie verwoede pogingen om een 

vergadering te beleggen, waarbij 

men steeds verstek liet gaan en 

openlijk uitkwam voor het feit dat 

men met mij toch echt geen zaken 

kon doen, kwam Ruud met de op-

lossing. De vergadering werd be-

legd met Ruud als voorzitter. Einde-

lijk kwamen de heren over de brug 

en zaten we aan tafel. Ruud nam 

het woord en gaf ze in enkele zin-

nen te kennen hoe het er voor 

stond: “heren, ik weet niet waar-

voor ik hier aan tafel zit, de specia-

list in dit geval is mevrouw van 

Leeuwen, ik verzoek u met haar 

alles af te handelen, ik heb het 

volste vertrouwen in haar. Ik heb 

nog andere zaken te doen”. Waar-

op hij opstond en de kamer verliet. 

De heren in volslagen verbazing 

achterlatend.  

 

Ruud Maltha was/is een man van 

weinig woorden. Maar wel iemand 

met charisma en met zijn vrouw 

Centia, de drijvende kracht op de 

achtergrond.  

Wat is het toch dat 30 jaar na dato 

nog steeds bijna het voltallige per-

soneel komt opdraven bij een reu-

nie? Wat maakte die tijd zo bijzon-

der? 

We hadden geen dure teamspirit-

bijeenkomsten in luxe conferentie-

oorden. Kregen geen vette bonus-

sen uitbetaald voor onze inspan-

ningen van het afgelopen jaar. Nee, 

er was meer, veel meer. Er was 

begrip, empathie en respect voor 

en naar de medewerkers van de 

afdeling. Jaarlijks werden er, bij 

Ruud en Centia thuis, feestjes voor 

de afdeling georganiseerd. Alle 

verjaardagen binnen de afdeling 

werd bij stil gestaan. Met zijn allen 

op elkaar gepakt, gebak etend, in 

de grootste hoekkamer van de af-

deling. Er werd tijd voor elkaar ge-

maakt. Bij ieder jubileum of specia-

le gelegenheid kregen de medewer-

kers de ruimte, mits het werk er 

niet te veel onder leed, om zo‟n 

bijeenkomst tot een speciale bij-

eenkomst te maken met gedichten 

en knutselarijen. Geen heisessie 

die hier tegenop kan! 

 

Waar blijft de tijd? Ruud reisde 

regelmatig voor Nepostel naar het 

buitenland en moest daar natuur-

lijk verslag over uitbrengen. Met 

een ouderwetse typemachine, knip 

en plakwerk , en de redigerende 

kracht van Centia op de achter-

grond, werd er in drie weken tijd 

een verslag in elkaar gezet. Kom 

daar nu maar eens om! Wanneer je 

nu in het vliegtuig zit, wordt er nog 

voordat je geland bent van je ver-

langd dat je het net gefabriceerde 

rapport alvast doorzendt per e-mail 

zodat je met de jetlag nog in je te-

nen dezelfde middag verslag kan 

uitbrengen. Andere tijden, zeg dat 

wel.  

Met veel plezier denk ik ook terug 

aan de collegae van de afdeling en 

de ontelbare memorabele momen-

ten die op mijn netvlies gebrand 

staan, maar die teveel tijd in beslag 

zouden nemen om hier neer te 

schrijven.  

  

Het PRX gevoel strekte zich uit tot 

ver buiten de afdeling. Ook in het 

land kreeg men iets mee van dit 

gevoel. Meerdere malen kreeg ik 

terugkoppeling vanuit het land dat 

het werken bij de PRX-groep toch 

zo bijzonder was. Dat men het erg 

op prijs stelde hoe er bijvoorbeeld 

werd stil gestaan bij de memorabe-

le momenten, als bijvoorbeeld het 

einde van een software-release. Ik 

kan me nog een overlijdensbericht 
Reünie medewerkers PRX 



 30 

 

in de vorm van een rouwkaart her-

inneren die we gemaakt hadden 

om het einde van een software-

release aan te kondigen. Nou, ik 

kan je wel zeggen dat die bood-

schap niet over het hoofd gezien is! 

  

Als administratief medewerker 

kreeg ik ook de ruimte om mijzelf 

verder te ontwikkelen. Alle PRX-

cursussen voor onderhoudsmede-

werker werd ik geacht te volgen. 

Hierdoor kreeg ik veel achtergrond-

informatie die mij enorm hielp in 

mijn werk. Iedere week hadden we 

werkoverleg en tot vervelens toe 

van mijn collegae werden onder-

werpen door Ruud net zo lang uit-

gelegd totdat ik het ook begreep. 

Het had tot effect dat ik kon mee-

praten met de technici in het land 

wanneer die vragen hadden, niet 

alleen over de documentatie maar 

ook over inhoudelijke zaken. Na-

tuurlijk was ik daarvoor niet de 

aangewezen persoon, maar ik be-

greep de vraag en kon ze daardoor 

snel doorverbinden met de juiste 

persoon voor het juiste antwoord. 

Dit werd als zeer prettig ervaren in 

het land. Wellicht een idee voor alle 

call-center medewerkers van tegen-

woordig! 

 

Helaas ben ik bij verschillende ver-

huizingen mijn foto‟s en memora-

bele spullen kwijt geraakt, zo gaat 

dat nu eenmaal. Maar mijn hoofd 

zit nog vol herinneringen en zoals 

jullie zien aan dit epistel, kan ik er 

wel een boek over schrijven.  

Maar dat lot zal ik jullie besparen.  

PRX: voor eeuwig in mijn herinne-

ring gegrift, de start van mijn carriè-

re.  

 

Trees Verduyn van Leeuwen 

Ruud en Centia 

Het is 1975. Een rustige nacht in 

Amsterdam. 

 

Terwijl in de binnenstad nog men-

sen zich  in- of  ontspannen liggen 

in de buitenwijken de bewoners op 

een oor om weer krachten op te 

doen voor de komende werkdag. 

In de nieuwe wijkcentrale Diemen 

brandt volop licht: er vindt een 

overname plaats. 8000 klanten die 

zijn aangesloten op een oude cen-

trale worden overgezet op een 

nieuwe. 

Op de hoofdverdeler worden eerst 

alle klanten individueel afgekop-

peld door het uittrekken van stop-

jes waarna elders op de hoofdver-

deler door het indrukken van stop-

jes deze klanten weer worden aan-

gesloten. 

Een routineklus. Wel zorgvuldig 

werken, elk stopje dat niet goed 

wordt uitgetrokken of ingedrukt  

betekent dat een klant niet meer 

van zijn of haar telefoon gebruik 

kan maken. 

Er is één ding dat bijzonder is aan 

deze overname: het betreft een 

overzetting van de ene PRX- centra-

le naar een andere van hetzelfde 

type. De reden is dat de “oude 

“centrale niet groter gemaakt kan 

worden, terwijl zich inmiddels al-

weer veel nieuwe klanten hebben 

gemeld voor een aansluiting. 

Om  02.00 uur het sein beginnen 

met stopjes trekken. De vaardig-

heid  met zoveel mogelijk technici 

op een klein oppervlak te werken 

komt  van pas; binnen het uur  is 

de klus geklaard. Alle controles 

worden uitgevoerd en er zijn geen 

problemen.  

 

Als de laatste man de deur van de 

centrale achter zich wil sluiten 

hoort hij een alarm: de nieuwe cen-

trale gaat onderuit. Snel weer men-

sen mobiliseren en onderzoeken 

wat de oorzaak is. 

Na een half uur slaat de paniek 

toe, de centrale is niet meer over-

eind te krijgen.  De tijd schrijdt 

voort , de ochtend nadert , veel 

mensen gaan weer naar de tele-

foon grijpen.  

Teneinde raad wordt besloten om 

maar terug te gaan, dus om de 

klanten weer op de oude centrale 

te zetten. Na ruim een uur zijn alle 

stopjes er opnieuw  uitgetrokken 

en ingedrukt en kunnen de klanten 

weer bellen. 

 

Als we bij het ochtendgloren weer 

buiten staan, weten we dat er in de 

centrale Diemen die nacht niets is 

veranderd…  

Uiteraard is de operatie na enige 

tijd herhaald en toen is er wel wat 

veranderd! 

Bram Willemse 

PRX IN  AMSTERDAM  

Hoofdverdeler 70, deze is destijds ontwik-

keld voor  de nieuwe generatie centrales 
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KPN I N  B R U S S E L  

Het was in het jaar 1985 dat PTT 

een aantal medewerkers op het 

“hoofdkantoor” wilde aantrekken 

voor activiteiten rond PRX/A. Tij-

dens de sollicitatieprocedure werd 

de vraag gesteld of je bereid was 

een cursus in het buitenland te 

volgen. Hierop luidde het antwoord 

natuurlijk volmondig “ja”.  Wat die 

cursus inhield, dat was een latere 

zorg. In een groot oud gebouw kre-

gen we microfiches te zien met 

allemaal onbegrijpelijke comman-

do‟s. Het bleek PRX/A-

programmatuur te zijn. De bedoe-

ling was dat de nieuwe PTT-

medewerkers zich deze program-

matuur eigen zouden maken, zodat 

PTT de ontwikkeling van de PRX/A-

software zou kunnen overnemen 

van APT. 

 

Uiteindelijk werden vier medewer-

kers voor deze klus aangenomen: 

Geo Langelaan, Sjaak Onderdijk, 

Wim de Jong en Wilko aan de Meu-

len. Zij werden naar de cursus ge-

stuurd. Toen werd pas duidelijk wat 

de gedachte achter de cursus was. 

De PTT‟ers werden, net als eerder 

Gerrit Veldpape en Martin Bouten, 

uitgezonden naar Brussel om daar 

via “training on the job” de PRX/A 

te doorgronden en dat voor tenmin-

ste dertien maanden. 

Samen met bij APT nieuw aangeno-

men Belgen kregen ze de beginse-

len bijgebracht van de PRX/A-

software. De trainer, Jean-Paul Car-

don, werd gek van die Hollanders. 

In tegenstelling tot de nieuw aange-

nomen Belgen stelden de Hollan-

ders alleen maar vragen.: “kan het 

niet ook zus?” “Ja maar, zo had het 

ook gekund, toch? Waarom doen 

we het niet anders?”. De Belgen 

werden zich bewust dat in Neder-

land niet alles klakkeloos werd 

aangenomen. Nadat meer dan de 

basis helder was, mocht gewerkt 

worden aan softwarecorrecties. 

Daarvoor moest natuurlijk eerst de 

fout gezocht worden tussen al die 

bitjes. Gelukkig had men daar in 

Brussel enige tools ter beschikking 

èn personen die alles van de op-

bouw van de software snapten. De 

correcties die via patches door de 

nieuwe aanwas gemaakt waren, 

bleken later niet altijd even geluk-

kig gekozen. Een patch over een 

patch was geen uitzondering. 

 

Op een bepaald moment werd het 

NL-team aangevuld. Nadat Martin 

en Gerrit een stapje terugdeden, 

schoof Wim Tilmans aan. Wim ging 

eenzelfde leertraject in, terwijl de 

anderen meehielpen aan de ont-

wikkeling van een nieuwe project-

groep of verantwoordelijk werden 

voor de verzameling loadcorrecties 

die naar PTT werden gestuurd. On-

dertussen deed WPE de Jong zijn 

voorletters eer aan.De PTT‟ers 

bouwden zo een hele brok ervaring 

op, echte zwaargewichten werden 

het, sommigen ook letterlijk!  

Voor de meesten van de PTT‟ers 

was het na zo‟n drie jaar wel welle-

tjes, zeker toen duidelijk werd dat 

PTT toch maar niet de verantwoor-

delijkheid over de PRX/A-

softwareontwikkeling zou overne-

men. 

Het was een leerzame tijd. Al ligt 

België om de hoek, er heerst wel 

een heel andere cultuur dan in 

Nederland. Het biertje en glaasje 

wijn bij de lunch, zelfs in de be-

drijfskantine is hier een leuk voor-

beeld van. 

Helaas is het zo dat het merendeel 

van de Brusselgangers ons ontval-

len is. Alleen de drie W‟s kunnen 

nog wat vertellen over de ervarin-

gen in Brussel. 

 

Wilko aan de Meulen 

Testopstelling te Brussel 
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We leerden er ook in Hilversum en 

omgeving (tot in Utrecht) alle hotels 

(te beginnen met het Hof van Hol-

land) en restaurants (we begonnen 

met de Klikspaan) kennen. Na een 

tijdje deden we de Michelin gids 

concurrentie aan met onze eigen 

lijst met quoteringen ! 

 

Na enkele jaren hadden we in onze 

vestiging op het Fontainasplein 

twee PRX/A testvloeren en een 

PRX/A support systeem om load-

tapes te produceren. De productie 

van een loadtape was een delicaat 

gebeuren en kon een volledige 

week duren mits er niets fout liep 

met de Potter magnetische tape 

units. Later zijn we dan ook overge-

stapt naar grote mainframes zoals 

DEC en nadien Amhdal. Nog veel 

later werkten we met een kleine 

SUN computer en konden we een 

loadtape produceren in 1h30. Bij 

de overgang naar een nieuw sup-

port systeem was telkens een con-

versie nodig van onze tools en da-

tabases. 

 

Naast de software ontwikkelingen 

werd er in Brussel ook hardware 

ontworpen. De VRU (Voice Respon-

se Unit met pilot in Heerenveen en 

Amsterdam-Noord) en het S-

memory (halfgeleider geheugen) 

zijn bij ons ontworpen. 

 

Nee, schrik niet, het Europarlement 

heeft zich niet bemoeid met de 

PRX/A. Met Brussel bedoel ik hier 

een groep ingenieurs die heel erg 

betrokken was bij de PRX/A ge-

schiedenis. 

 

Eind jaren 60 was er bij MBLE een 

studiebureel genaamd BEO 

(Bureaux d’ Etude des Ordina-

teurs). MBLE (Manufacture Belge 

de Lampes Electriques) werd opge-

richt in 1911 en was een fabriek 

van elektrische lampen (later ook 

radiobuizen) en elektronische com-

ponenten en had sinds 1925 een 

samenwerkingsverband met Phi-

lips. Het BEO bevond zich eerst in 

Bosvoorde (Brusselse gemeente) 

en later op het Fontainasplein te 

Brussel. In de periode 1970-1975 

was men er druk bezig met de ont-

wikkeling van UNIDATA. Dit was 

een Europese computer die een 

tegenhanger moest worden van de 

IBM mainframes. Dit gebeurde sa-

men met Philips Electrologica 

(Apeldoorn), Siemens en CII. We 

werkten er toen niet met papertape 

zoals bij PRX/A maar met pons-

kaarten ! Er werden enkele prototy-

pes gemaakt maar in 1975 viel dit 

Europese samenwerkingsverband 

uiteen. Vele tientallen ingenieurs 

vielen zonder werk. Enkelen raak-

ten aan de slag bij PTI (Philips‟ Te-

lecommunicatie Industrie) om te 

werken aan ontwikkelingen voor 

DS7 en TCP36, de processor voor 

de PRX/D. 

  

Intussen waren er belangrijke or-

ders voor grote PRX/A centrales in 

Saoedi-Arabië en ook in Nederland. 

De PRX/A moest dus uitgebreid 

worden naar een multicontrol sys-

teem. Op dat ogenblik gebeurde de 

PRX/A ontwikkeling vooral in Hilver-

sum maar ook in Malmesbury (UK) 

en Stavanger (Noorwegen). Vanaf 

1976 werkte ook het studiebureel 

van Brussel hieraan mede met een 

paar tientallen ingenieurs. Later, 

begin jaren 90, werd de groep uit-

gebreid tot ruim 125 werknemers. 

 

In die begintijd waren we vooral 

betrokken bij de aanpassing van de 

Call Processing, de Periodic Tests 

en de X-Ray programma‟s. Een 

hoogtepunt was de indienstneming in 

december 1978 van de eerste multi-

control centrale in Eindhoven-

Woensel. Dit gebeurde met NL0/06 

want men was vergeten om bij deze 

belangrijke uitbreiding van de PRX/A 

het eerste cijfer van de projectgroep 

op te hogen! De volgende project-

groep is dan NL1/00 geworden.  

 

Gedurende deze beginperiode had-

den we in Brussel nog geen PRX/A 

support systeem en geen testvloeren. 

Nieuwe source code werd overge-

bracht op papertape en tweemaal 

per week met een koerier naar Hilver-

sum gebracht voor “assembly” en 

“link”. Het resultaat, de geprinte 

“listings”, werden met de koerier te-

rug naar Brussel gebracht. Dit was 

toen ons “internet”. Voor het testen 

van de software verbleven we vele 

dagen en zelfs weken in de PTI labs 

te Hilversum. Het was voor ons een 

nieuwe ervaring om met de binaire 

switches op het PCP adressen en 

data in te voeren. Ook het gebruik 

van papertape was nieuw voor ons. 

Soms moesten we de lamp van de 

papertape reader gedeeltelijk over-

plakken omdat bij gebruik van licht-

gekleurde tape de reader soms ten 

onrechte gaatjes in de tape zag ! Het 

was telkens een wonder wanneer we 

het volledige systeem konden laden 

en het RCVY bericht verscheen op de 

Teletype. Vaak belette een rood 

RRTO, PEM, ITO, SE of WPE lampje 

dat het wonder kon geschieden. 

BRUSSEL EN PRX 
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De invoering van het S-memory 

was zeer ingrijpend voor de PRX/A 

want in tegenstelling tot het kern-

geheugen verloor het S-memory bij 

een spanningsuitval zijn inhoud. Er 

moest dus een systeem ontwikkeld 

worden om alle programma‟s en 

data weg te schrijven op cartridges 

en na een spanningsuitval moest 

alles automatisch herladen wor-

den. De cartridges en de bijbeho-

rende Feedback units waren nogal 

“delicaat” in vergelijking met de 

“robuuste” PRX/A. 

 

De S-memory pilot in Waalwijk 

bracht me, samen met Henk Brus-

selers (Hilversum), voor het eerst in 

een centrale van KPN. Er waren 

PEM‟s in het geheugen van die 

centrale ontstaan waardoor een 

reload optrad. Oorzaak was dat 

gedurende de periodieke testen 

van het S-memory de testmode 

ervan opgezet werd. Er ontstonden 

PEM‟s indien op dit ogenblik de 

autonome scan data wegschreef ! 

Het was eigenlijk wel “spannend” 

om in een “levende” centrale te 

werken. 

 

Het kon nog spannender. Zo moes-

ten we ooit met een klein team en 

een “patch” onmiddellijk naar Sa-

oedi-Arabië vertrekken om deze 

“patch” te laden in een centrale en 

dan aan te tonen dat hij werkte. 

Ter plaatse bleek de patch gelukkig 

goed te werken. Dat was voor ons 

wel een enerverende gebeurtenis 

om in een voor ons vreemde omge-

ving aan te tonen dat de patch 

werkte. Want wat zou er gebeurd 

zijn als de patch niet gewerkt had? 

 

Intussen waren we verhuisd naar 

het MBLE gebouw van de Tweesta-

tionsstaat. We beschikten er over 

vier volledige PRX/A testvloeren. Er 

werd meestal getest van 8 uur ‟s 

ochtends tot middernacht. Daaren-

boven hadden we ook voorgepro-

grammeerde automatische testen 

en duurproeven met call genera-

tors. We ontwikkelden tools om 

PRX/A geheugendumpen te analy-

seren en patches te maken. Uitein-

delijk konden we zelfs de PRX/A 

programmatuur uitvoeren op een 

SUN workstation  

 

In 1984 was er een grote storing in 

de centrale Beatrijs in Den Haag. 

Door HW-problemen was het sys-

teem onstabiel en kon het niet 

meer dual gebracht worden. Het 

duurde een paar nachten vooraleer 

het probleem opgelost was. Ik ont-

moette in die centrale voor het 

eerst Martin Bouten (†) van KPN. 

Hij kende heel goed Suriname en 

Telesur. Dat kwam me goed uit 

want in het daarop volgende jaar 

zond Jos Hruschka me voor zeven 

weken naar Suriname om er de 

eerste invoering van de project-

groep PE1/22 te begeleiden. Door 

Martin was ik meteen goed voorge-

licht over Suriname. Kort daarop 

kwam Martin in Brussel werken. 

Over de “doortocht” van KPN in 

Brussel kun je meer lezen in het 

hoofdstuk “KPN in Brussel” door 

Wilko aan de Meulen. 

Later hadden we de grote ontwik-

kelingen voor de C7 signalering, 

gepaard gaande met veel overleg 

met KPN (Pieter Veenstra, Harrie 

Staarink, …) en AT&T Hilversum 

(Peter Scholte, Burg De Man, ...). 

De eerste loadtape met C7 werd 

vrijgegeven in 1991. 

 

Inmiddels waren in 1990 alle PRX/

A software activiteiten overge-

bracht naar Brussel. Vooral Rein 

Meijboom († 2009) van AT&T stond 

in voor de commerciële contacten 

met KPN. 

 

De grote ontwikkeling van de New 

Utility verhoogde opnieuw het eer-

ste cijfer van de naam van de pro-

jectgroep: PP2/00 werd geboren 

en vrijgegeven in 1993. Deze ont-

wikkeling werd uitgevoerd op de 

VME die destijds door Philips Eind-

hoven geleverd was met software 

voor de AMA gesprekskosten regi-

stratie. 

 

Nadat de laatste KPN-ers genoten 

hadden van hun jarenlange oplei-

ding in Brussel kwamen ze af en 

toe nog eens in het kader van 

“GlasBox” testmethodiek terug 

naar onze testvloeren om de kwali-

teit van onze software te verifiëren 

op het einde van een project.  

 

Intussen was het software pakket 

van de PRX/A gigantisch groot ge-

worden: 624.940 assembler in-

structies in PP2/02 en een Operati-

ons Manual van 4.300 pagina‟s. 

Het Operations Manual kreeg nog 

steeds een identificatie code die 

begon met SV. SV betekent Smeer 

Voorschriften en dateert dus uit het 

tijdperk van de elektromechani-

sche centrales. 

In december 1989 werd in Arme-

nië, na de aardbeving, een PRX/A 

container centrale geleverd met 

aangepaste PP1/04 software. En 

in 1990 werd in Warschau de laat-

ste PRX/A centrale geleverd. Ze 

werd door Komertel gebruikt als 

Het gebouw van M.B.L.E. Brussel 

(Tweestationsstraat, 80). 

PRX/A papertapes, listings, µ-fiches 
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Onze PRX/A groep was intussen 

van MBLE via PMA (Philips and 

MBLE Associated), PTI, APT (AT&T 

and Philips Telecommunications) 

en AT&T bij Lucent Technologies 

terechtgekomen. Lucent zag nog 

maar weinig toekomst in PRX/A en 

daarom werden we via Detron (in 

2000) en Landis uiteindelijk over-

genomen door Imtech. 

 

Al eerder hadden we van KPN een 

PRX/A containercentrale gekregen. 

We sloopten het ringkerngeheugen 

en een gedeelte van het LB net-

werk zodat er plaats vrij kwam om 

de centrale up te graden naar een 

multi control en te voorzien van alle 

nodige testapparatuur. 

 

In 2002 werden onze testvloeren in 

de Tweestationsstraat gesloopt en 

verhuisden we met onze container-

centrale naar kantoren in Vilvoorde 

en nadien naar Anderlecht.  

 

Na afloop van het PRX/A Onder-

houdscontract voor de periode 

2002-2005 vertrok in mei 2006 

ook deze PRX/A containercentrale 

naar de sloop (zie foto in dit ge-

denkboek bij het hoofdstuk De mo-

biele PRX Centrale). Hiermede 

kwam een einde aan een PRX/A 

tijdperk dat voor ons begon in 

1976. 

 

Het was voor het Brusselse PRX/A 

team een unieke ervaring zolang 

gewerkt te hebben aan de ontwik-

keling en het onderhoud van 

“Probably the best switch in the 

world” ! 

 

 

Hugo Bruynooghe 

internationale centrale. Ik lees hier-

over op het internet: “An overlay 

network called Komertel, based on 

AT&T PRX/Z exchange with a capa-

city of more than 5000 users and 

over 70 direct international in-

coming and outgoing circuits was 

installed in the early 90's”. PRX/Z ? 

Er moest hardware en software 

aangepast worden en dit kon niet 

tijdig met een 5ESS. Exact 100 

dagen na opdracht was de centrale 

operationeel. Alles moest dus zeer 

snel gebeuren en daarom hadden 

we iedere ochtend een plannings-

vergadering. 

 

In het begin van de jaren 90 zag 

men weinig toekomst meer in PRX/

A en zijn er pogingen geweest om 

de volledige PRX/A activiteit over te 

dragen aan een telecom bedrijf in 

Georgië (buurland van Armenië). In 

een team onder leiding van Han 

Grönloh (Hilversum) ben ik er voor 

een week naar toe getrokken en heb 

er uitvoerig de Russische “way of life” 

leren kennen. De “deal” is uiteinde-

lijk niet doorgegaan. 

 

Intussen dacht KPN uitvoerig na over 

de toekomst van PRX/A en kwamen 

er documenten zoals het Tactical 

Direction Paper en het Spoorboekje 

tot stand. In 1997 verklaarde KPN 

dat PRX/A afgebouwd zou worden in 

de periode 2004-2008. In hetzelfde 

jaar zei Edgar van Boven (KPN) in 

een meeting in Brussel: “PRX/A is 

een perfecte machine die stroom 

omzet in geld”. 

PRX/A testvloer in de Tweestationsstraat, voor en na de sloop 
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systeembehandelaar 5ESS. Bij de 

afdeling Projectering en Montage 

Richtlijnen in het AA gebouw te Den 

Haag, begon mijn loopbaan. Ka-

mergenoot Hans Weber leerde mij 

de weg in een grote organisatie, 

waarin je ernstig kon verdwalen. De 

eerste werkdag stond in het teken 

van kamer gewijze kennismaking 

met collega‟s en de ontvangst van 

de persoonlijke standaard kantoor-

inventaris. Wat kreeg je zoal aange-

reikt: 

- een boek met daarin de naam van 

iedere collega, bijbehorend kamer-

nummer, vijf-cijferig telefoonnum-

mer en een aanvankelijk voor mij 

onbegrijpelijke reeks letters zijnde 

een verkorte afdelingsnaam, 

- een bedrijfsverkortingenboek 

waaruit ik b.v. kon leren dat LPL in 

PTT-taal LantarenPaaL kon beteke-

nen, 

- een verlofkaart met daarop 

HEMP1 en ruimte voor parafen. 

Net uit militaire dienst kon ik her-

kennen dat er ook in deze organi-

satie onderscheid tussen rangen 

en standen bestond. 

 

Onze afdeling schreef o.a. de bouw-

richtlijnen voor alle telecom be-

drijfsmiddelen in en tussen de 13 

districten. Voor PRX/A werden ook 

de standaard loadtapes gedimensi-

oneerd door de systeembehan-

delaar. Nieuwe features leidden 

vaak tot minder toegestane aan-

sluitingen. Elk parameter-voorstel 

ging naar het lab in Brussel en daar 

volgde dan het oordeel of het voor-

stel in het geheugen zou passen. 

Het was vooral de kunst van het 

MIJN PRX/A VERHAAL 

In de periode waarin binnen PTT 

het Directoraat Besturing Infra-

structuur (DBI) werd omgevormd 

naar het Netwerkbedrijf, nam Jaap 

de Granje mij aan als aankomend 

In 1990 was er voor systeembe-

handelaar PRX/A Johan Hagoort 

een opvolger nodig en zo begon 

mijn nadere kennismaking met 

PRX/A, de “twaalf jaar oudere 

broer” van 5ESS. Deze telefonie-

systemen waaronder ook AXE en 

System12 waren allen springle-

vend, zowel qua groei als innovatie-

dynamiek. Johan schatte het einde 

van PRX/A in 2005, nog ver buiten 

de toenmalige 5-jarige planhorizon. 

Wel kostte het toen al moeite om 

grote ontwikkelingen in PRX/A zo-

als de invoering van C7 besloten 

en gefinancierd te krijgen. Direc-

teur Bouw Leo de Vries werd over-

tuigd dat het echt nodig was, om-

dat anders de 5ESS- en AXE- ver-

keerscentrales de vorige generatie 

signaleringen zouden moeten blij-

ven spreken tot het einde van PRX/

A terwijl de hele wereld overging 

passen en meten om zo weinig 

mogelijk bytes geheugen onbenut 

te laten. Gedurende een werkdag 

te midden van zeer deskundige 

mensen was er in de Haagse ge-

bouwen ruimte en tijd voor een 

gesprek. Een afspraak was door-

gaans niet nodig, alleen het vinden 

van de juiste kamer. Inhoudelijke 

kennis van zaken was cruciaal.  

 

Na enkele intensieve cursussen 

begon je eindelijk iets te begrijpen 

van een telefooncentrale die zich 

goed laat vergelijken met een digi-

tale kathedraal. Een telecomleve-

rancier had de allure van een vlieg-

tuigbouwer. Een 5ESS POTS poort 

kostte meer dan 1000 gulden en 

een processor iets in de orde van 

grootte van de jaarlijkse loonkos-

ten van een gehele afdeling.  

 

Jaap de Granje 

  “Mister C7”  
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les zijn verdwenen. Er zou alleen 

nog maar het Internet en Mobiel 

overblijven voor alle digitale com-

municatie. Het einde van PRX/A, 

5ESS en AXE  was nog nooit eerder 

zo dichtbij voorspeld. Toch hielden 

we het hoofd koel en kozen we in 

juni 1997 voor het blijven benutten 

van PRX/A. 

 

Na de Internet bubble crash keerde 

de realiteitszin van de oude econo-

mie weer terug. De gouden jaren 

waren voorbij. Het bandbreedte 

gebruik bleef echter groeien. Staps-

gewijs werd dit groeiende volume 

Internet toegangsverkeer omgeleid 

via datanetwerken. ADSL was een 

logischer antwoord en veel beter 

haalbaar dan telefooncentrales 

“breedbandig” maken. Het krimpen 

van het Public Switched Telephony 

Network, zowel SPC als TDM, kon 

hierdoor gaan beginnen.Vooral in 

de periode 2000 – 2004 was het 

maken van plannen, het onderbou-

wen van keuzes, het bereiken van 

consensus en het vastleggen van 

dit alles in Tactical Direction Pa-

pers en Structuurplannen, onder-

hevig aan flinke deining op een 

onrustige zee van zeer uiteenlopen-

de meningen. Marktprognoses wa-

ren zo veranderlijk als het weer 

geworden. Ieder jaar werd het PRX/

A inzetbeleid opnieuw vastgesteld 

en werden de uitgangspunten ge-

actualiseerd. Vanaf 2001 beston-

den er ook constante factoren: fi-

nanciële discipline, kostenbespa-

ring, behoedzaam investeren, onze-

kerheid voor iedereen en vooral 

bestaande bedrijfsmiddelen 

“uitnutten”. Voor PRX/A goed 

nieuws en samen hebben we ons 

systeem toch nog door het eerste 

decennium van deze eeuw gela-

veerd. 

 

Edgar van Boven 

 

naar C7. Het alternatief om PRX/A 

dan maar versneld te vervangen 

door TDM-systemen werd als on-

haalbare optie verworpen. 

 

In onderling zorgvuldig afgestemde 

reguliere plannen werden vernieu-

wingen landelijk uniform ingevoerd 

en werd het bouwproces stelselma-

tig vernieuwd. Dat was het doel. De 

koning aller plannen was onmis-

kenbaar het Business Plan dat 

jaarlijks werd gemaakt door de 

afdeling Netwerkbedrijf - Bouw - 

KaderZetting Bouw. Het hoofdstuk 

voor vaste telefonie werd verzorgd 

door de kamergenoten Harrie Jan-

nink en Kees van Leeuwen. Ook 

het telefonie deel in het onderlig-

gende plan TIBIS werd door hen 

gemaakt en afgestemd met terzake 

kundigen van aangrenzende afde-

lingen. Ik vond het in den beginne 

dan ook spannend om bij hen te 

gast te mogen zijn en vernam o.a. 

verhalen over districten die plan-

aanwijzingen van het hoofdkantoor 

nogal vrij interpreteerden. Vooral 

Amsterdam en Rotterdam waren 

vindingrijk in het beargumenteren 

van hun afwijkende implementa-

ties. Er gebeurden daar dingen die 

op het hoofdkantoor in Den Haag 

voor onwenselijk of zelfs onmoge-

lijk werden gehouden. Terwijl nieu-

we inrichtingen beleidsmatig al 

lang niet meer waren toegestaan, 

liet o.a. Han Naber in 1991 de laat-

ste PRX/A (Amsterdam Slotermeer) 

herrijzen; volledig uit herinzet van 

onderdelen van ontmantelde voor-

gangers. 

 

Naast de toekomst en het heden 

werd ook over het verleden gespro-

ken. Kees stak zijn pijp aan en ver-

haalde over de operatiën. “Lang 

geleden was er een Haagse Dienst-

kringleider bij PTT die te paard naar 

zijn werk ging. Hij vond stiptheid 

belangrijk. Iedere ochtend keek 

een medewerker uit naar zijn 

komst. Als de Dienstkringleider zelf 

te laat was, zette deze medewerker 

de klok aan de buitengevel tijdelijk 

terug, zodat de Dienstkringleider 

ervoer dat hij op tijd was. Als paard 

en bestuurder op de binnenplaats 

waren aangekomen, zette de me-

dewerker de klok weer op de echte 

tijd.”  

 

Ook verhalen van superieuren die 

ondergeschikten hun nieuwe 

schoenen lieten inlopen, prikkel-

den de nieuwsgierigheid. Waar of 

niet waar, het was tijd om in een 

district te gaan werken en waarde-

volle ervaring op te doen in de 

weerbarstige realiteit van het Dis-

trict Den Haag bij de afdeling PLan-

ning InfraStructuur. Meedoen in 

het eerste project betrof het ont-

mantelen van het restant van de 

laatste PRX/A verkeerscentrale 

TOK1, die in de wandel “Tokie” 

werd genoemd. Deze stond in “de 

Gv1” aan het Kerkplein; een ge-

bouw van ongeveer 27.000 vier-

kante meter groot waarvan 80% 

leegstond. Dit PRX/A project paste 

in een groter plan. De locatie was 

veel waard en moest zo leeg moge-

lijk worden verkocht. Ook kwamen 

er regelmatig spannende opdrach-

ten van het hoofdkantoor zoals de 

landelijke uitfasering van Sys-

tem12 in 1994. PRX/A overleefde 

zowaar het jongste TDM telefonie 

systeem. In het Netwerk Operati-

ons Beleidsplan InfraStructuur van 

het District Den Haag hielden we 

het op 2008 als laatste jaar voor 

PRX/A. 

 

Terug op het hoofdkantoor in de 

tweede helft van de jaren 90 hoor-

de ik nieuwe geluiden. Sommige 

strategen en consultants begonnen 

nieuwe dingen te roepen als: 

“voice” wordt “just another applica-

tion”. CISCO mensen gingen nog 

verder: “Voice wordt gratis!”. De 

nieuwe economie was een feit. Op 

bezoek in San José kwam er van 

John Chambers helaas geen begrij-

pelijk antwoord hoe we in die nieu-

we wereld als telecom operator ons 

geld moesten verdienen. Ondertus-

sen werden onze PRX/A, 5ESS en 

AXE internationaal gebrandmerkt 

als “voice legacy”. In het jaar 2000 

zouden al die oude telefooncentra-

Alex Zuiderhoek overhandigt Eelco Blok een aandenken aan de PRX dag 2003 
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van Leeuwen, weet ik nu), bij mijn 

benoeming tot “Beschermvrouwe 

van de PRX”. Ik heb hem ook ge-

dragen bij het uitschakelen van de 

laatste PRX, in Volendam. Mijn taak 

zit er eindelijk op! 

* In Heerenveen gezellig met de 

kinderen kamperen in een caravan 

naast de PRX-centrale 's nachts het 

hek op slot. Door de mannen daar 

geregeld om toch te kunnen testen. 

En met de tent   op een camping bij 

Sint Odiliënberg, met Peter en Pip-

pa van Leeuwen met baby. Ik trap-

te er altijd weer in.  

* Vermoeide medewerkers troos-

ten die Ruuds tempo niet bij kon-

den houden. Hij is gezegend met 

energie voor drie. Zelf kwam ik 

maar tot twee, dus ik kende dat 

probleem. 

* Kamergenoot Theo Bannenberg 

die Ruuds verjaarsvisite van gebak 

voorziet. Zelf heeft hij  een drin-

gend klusje elders.   

* Koningin Beatrix komt het DNL 

bezoeken, waar ook de proefcen-

trale staat. Alles wordt ineens op-

geschilderd en de stapels papier 

moeten uit de gangen. Opstandige 

woorden thuis over dure, tijdroven-

de onzin, zo zag de majesteit toch 

nooit het ware leven! Die bood-

schap is met aan zekerheid gren-

zende waarschijnlijkheid overgeko-

men via prins Friso, die bij zoonlief 

in de klas zat.  

* Vakantie in Denemarken. Na Le-

goland vooral veel regen. Eerder 

terug. Thuis nog wat vakantie hou-

den? Nee: direct door naar Tiel, 

waar een centrale in brand stond, 

die onder Ruuds leiding met een 

technisch eigenlijk onmogelijk 

hoogstandje heel snel weer aan de 

praat gebracht is. De ploeg liep 

daar dag en nacht rond terwijl het 

zoutzuur van de muren droop. Al-

dus constateerde de brandweer 

pas na een paar dagen, en sloot 

het gebouw vervolgens wegens 

gezondheidsgevaar af. Sindsdien 

krijgt Ruud open plekken op zijn 

handen. De ARBO-wet? Die kwam 

pas veel later.  

* Weekendje Brussel in de flat van 

de daar gestationeerde PRX-ploeg. 

Sleutel van Gerrit Veldpape. Zijn 

huisgenoot had zonder overleg zíjn 

sleutel aan een ander stel gegeven. 

Die keken vreemd op toen wij bin-

nenkwamen. Gelukkig waren het 

bekenden en de flat was groot ge-

noeg voor allemaal. Het werd nog 

heel gezellig! 

* Tot in de jaren negentig ’s nachts 

gebeld worden vanuit de Antillen. 

Een wanhopige monteur met PRX-

problemen. Op het hele eiland nie-

mand die hem helpen kan. Dan 

kun je maar één ding doen: mister 

Maltha in Nederland bellen. En 

solidariteit gaat dan vóór ergernis 

over het tijdsverschil. 

* Moe na mijn werk Ruud afhalen 

bij het zijne aan de Beatrixlaan. Ik 

toeteren, hij zwaaien dat hij er aan-

komt. Ik ben wel eens zonder hem 

weggereden omdat het me te lang 

duurde.  

* Veel leuke, warme, vrolijke con-

tacten en blijvende vriendschap-

pen met veel PRX-mensen. Een 

heel bijzondere groep pioniers bin-

nen de PTT/KPN.  

Grote saamhorigheid, nog steeds. 

Zelfs gepensioneerd nog kamperen 

met “PTT-ers” en elke vijf jaar een 

afdelingsreünie bij ons. Waar heb 

je dat nog?  

 

Centia Maltha-Huffener 

 

Spontane herinneringen aan een 

telefoonsysteem dat onlosmakelijk 

met ons bestaan verbonden is (de 

mappen zijn nog steeds niet alle-

maal verdwenen).  

* Als zondagsuitje met zelfgebak-

ken appeltaart langs telefooncen-

trales waar de jongens aan het 

testen zijn. 

* Op vakantie door een willekeuri-

ge plaats rijden en naast je horen: 

“daar staat een PRX!”  

* In het midden van de nacht ge-

beld worden “dat het iets later 

wordt, want hij ligt nog plat en ik 

kan de jongens niet alleen laten”. 

Pas jaren later horen dat Ruud ‟s 

morgens in de auto weer wakker 

werd op de vluchtstrook.  

* Op zondagavond je schoonou-

ders te eten hebben en hun zoon 

uitzwaaien, want er liggen weer 

processoren plat. Schoonouders 

vonden dat heel normaal. Erfelijk 

belast dus.  

* Van de collega’s horen dat Ruud 

zijn huiswerk Spaans toch nog af-

krijgt, door iemand anders zijn auto 

te laten besturen op weg naar de 

PRX.   

* Ruud drie maanden naar Jakarta 

in 1976. We bellen elkaar precies 

één keer, want dat is peperduur en 

de PTT vergoedt zulke luxe niet. 

Toen we later voor langere tijd 

daarheen konden, mocht Ruud niet 

weg. Onmisbaar verklaard voor de 

PTT in Nederland. Dat viel toen 

tegen. Later bij KPN had menigeen 

dat argument graag willen horen… 

* Allerlei gezellige feestjes, jubilea, 

benoemingen, zoveelste centrale in 

dienst, met zelf geflanste oorkon-

des, speciale T-shirts en dichtwer-

ken. Heel veel gelachen. 

* Bazen die bonuspunten wilden 

halen door vóór 1 januari nog veel 

nieuwe abonnees aan te laten slui-

ten. Jammer dat daar veel mensen 

in de laatste weken van het jaar 

zonder bonus voor moesten over-

werken, ook ‟s nachts en op de 

feestdagen.    

* De hoogste onder-

scheiding ontvangen 

van de medewer-

kers: een Reed Re-

lais, gegoten in een 

hanger (door Trees 

LEVEN MET DE PRX 

PRX  

proefauto-

maat in hal E 

van het DNL  

1977 
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later de eerste rekken, ruiven en 

printplaten. Bij het DNL was veel 

kennis van onderdelen beschik-

baar. Om de gewenste levensduur 

van 40 jaar te behalen maar ook 

een foutkans van minder dan 1 

fout per 100 abonnees per jaar, 

moesten componenten gebruikt 

worden waarvan levensduur en 

uitvalkans dit haalbaar maakten. 

Maar sommige componenten zoals 

IC‟s waren toen zo nieuw dat ken-

nis hierover schaars was. Terwijl 

we nu denken in Gbytes, discussi-

eerden we een aantal vergaderin-

gen over welke gegevens moesten 

worden vastgelegd en het aantal 

bitjes dat hiervoor gebruikt werd. 

Ieder gegeven werd besproken om 

te bepalen of de PRX een of twee 

bytes zou gebruiken. Omdat zo het 

benodigde geheugen beter in beeld 

kwam, besloot PTI het geheugen te 

vergroten van 128 kB naar 512 kB 

(256 K woorden van 16 bits).  

 

Veel mensen van CATF waren be-

trokken bij het opstellen van signa-

leringsspecificatie. Toen had ieder 

systeem zijn eigen signalering 

maar PTT vond dat er een stan-

daardsignalering zowel op de abon-

neelijn (ALS70) als op de verkeers-

lijnen (lussignalering met MFC) 

moest komen. Hoewel geënt op 

internationaal gebruikte systemen, 

waren dit de laatste specifiek Ne-

derlandse signaleringen. Een ter-

rein waarin binnen PTI kennis ont-

brak, was onderhoud en exploita-

tie. Oudere bedrijven zoals Ericsson 

en BTMC waren in andere landen 

soms nauw betrokken bij exploita-

tie. Binnen CATF was afdeling A4 al 

jarenlang bezig de onderhoudskos-

ten te reduceren door overgang 

van preventief naar geleid correc-

tief onderhoud. PRX bood mogelijk-

heden om betere foutinformatie op 

te leveren. Dat werd niet door ie-

dereen als een voordeel gezien. 

Onder het onderhoudspersoneel 

ontstond het idee da ze alleen nog 

maar platen mochten trekken en 

het werk dus niet aantrekkelijk 

was. Ook ontstond de discussie of 

testen door de PRX zelf gedaan 

moesten worden of door een onaf-

hankelijk testapparaat zoals de 

TRT. 

 

 

Philips Telecommunicatie Industrie 

(PTI) is pas na WO II ontstaan toen 

Philips de restanten van Siemens 

Nederland toegeschoven kreeg en 

deze samen met de Nederlandse 

Seintoestellen Fabriek (NSF) om-

vormde tot een fabrikant van scha-

kel- en transmissieapparatuur. In 

tegenstelling tot de meeste andere 

fabrikanten had zij geen ervaring 

met het onderhoud en exploitatie 

van telefooncentrales. Daarom trad 

PTI al bij de start van de besluitvor-

ming voor de ontwikkeling van een 

nieuw, meer elektronisch systeem 

in 1965 in overleg met PTT. De PTT

-wens was een centrale die al van 

2000 nrs af concurrerend kon zijn 

met EM-centrales. Verder moest de 

centrale moderne diensten bieden 

zoals druktoetskeuze en beeldbel-

len. De centrale moest kunnen 

samenwerken met alle andere tele-

fooncentrales, maar samenwerking 

met nieuwe centrales moest met 

een moderne signalering. De keuze 

moest gemaakt worden tussen een 

kanaalgebonden signalering zoals 

MFC of een common channel sig-

nalering die toen alleen nog op 

papier bestond. Voor PTT hoefde 

de centrale niet groter te worden 

dan 10.000 nrs want grotere cen-

trales kwamen nauwelijks in ons 

net voor. Het duurde een paar jaar 

voordat de eerste gedachten omge-

zet waren in een concreet model. 

Behalve het idee van een schakel-

netwerk van Reed-contacten lag in 

het begin nog weinig vast (vandaar 

de eerste naam XR). Gezien wat in 

de toekomst van het systeem ge-

vraagd zou kunnen worden en de 

dalende kosten van computers, 

kwam een processor bestuurd sys-

teem waarin alle toekomstige wen-

sen met nieuwe software vervuld 

zouden kunnen worden in beeld. 

Daarmee werden de contacten met 

de Centrale Afdeling Telefonie en 

het Dr. Neherlab van PTT intensie-

ver en er werden vele commissies 

gevormd.  

 

Als net beginnend ingenieur mocht 

ik vanaf 1968, samen met vele 

andere PTT-ers hieraan deelne-

men. Vele bezoeken aan Hilversum 

volgden. In de oude fabriek van 

NSF (net zo ingericht als de A- en E-

hal van het DNL), zagen we de PRX 

groeien. Eerst een houten model, 

In 1971 was het zover dat PTI een 

definitieve prijs voor de PRX af gaf 

en moest blijken of aan de in 1965 

gestelde wensen voldaan was. Het 

cross-over punt lag echter niet bij 

2000 nrs maar bij 6000 nrs. Ook 

lagen de prijzen 40 % hoger dan de 

in 1969 afgegeven indicatieve prij-

zen. Was dit het resultaat van de 

PTT bemoeienis? Voor een klein 

deel wel, maar het grootste verschil 

was dat in 1969 nog een bedrag 

per jaar voor de software betaald 

moest worden. De ruimtewinst had 

alleen betekenis als de centrale 

moest worden uitgebreid. Het 

grootste voordeel dat de hogere 

investering compenseerde waren 

de lagere onderhoudskosten. De 

conclusie was: PRX toepassen in 

Philipsdistricten als de centrale 

snel boven de 4000 nrs zou groei-

en. 

Naar mate de oplevering van de 

eerste centrale naderde, ontston-

den ook discussies binnen de PTT 

tussen de districten en CATF. In die 

tijd hadden de grotere centrales 

een permanente bezetting aan 

onderhoudsmensen, die soms 

meerdere systemen onderhielden, 

met een centralechef en daarbo-

ven per sector weer een chef. Van-

uit CATF was de mening dat er per 

district één onderhoudsploeg 

moest zijn (eigenlijk wilden we één 

ploeg voor meerdere districten 

maar dat was te revolutionair) die 

vanuit een centraal punt de centra-

les bewaakte en er alleen naar toe 

ging als er wat gedaan moest wor-

den. Het doorbreken van bestaan-

de structuren ging niet zonder slag 

of stoot. Het idee dat een centra-

lecef in een grote wijkcentrale met 

daarin ook PRX geen zeggenschap 

zou hebben over die PRX was voor 

sommigen soms onverteerbaar. 

Om toch de ervaringen te bundelen 

organiseerden we bijeenkomsten 

met de onderhoudsmensen om 

ervaringen te delen en nieuwe ont-

wikkelingen te bespreken. 

 

Inmiddels was de vraag opgeko-

men wat voor systeem er voor de 

andere districten gebruikt zou moe-

ten worden. Naast de offertes voor 

de PRX waren er offertes voor 10C 

van BTMC en ARE van Ericsson. 

ARE viel af want dat was geen SPC-

systeem maar alleen een opge-

HOE PTT INVLOED HAD OP DE PRX 
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Ook vond PTT dat leveranciers veel-

al een voor het systeem makkelijke 

oplossing kozen en niet keken naar 

hoe de abonnee het wilde. Dus 

ging CATF A3 specificaties opstel-

len en deed het DNL testen met 

proefpersonen om de abonnee-

ervaringen te meten. Daarvoor was 

weer veel overleg met PTI nodig om 

het wenselijke en het mogelijke bij 

elkaar te brengen tot een bruikbaar 

en economisch verantwoord pro-

duct. 

 

Vanaf 1965 tot 1999 was PTT/KPN 

de belangrijkste aanstuurder van 

de PRX-ontwikkeling. PTT had de 

mensen om wensen te vertalen in 

duidelijke specificaties, deze te 

bespreken met de ontwikkelaars 

en de opgeleverde producten weer 

te testen of ze aan die specificaties 

voldeden. In tegenstelling tot vele 

ander operators was PTT bereid 

ook rechtstreeks de ontwikkelingen 

te betalen, waardoor het mogelijk 

was om ook nadat de leveranties 

ophielden belangrijke nieuwe ont-

wikkelingen in te voeren om het 

systeem die diensten te laten leve-

ren die in ons netwerk nodig waren. 

Hierdoor heeft de PRX zo‟n hoge 

leeftijd weten te bereiken. 

In 1965 bestond het onderstaande 

beeld van de levensduur van een 

telefoonsysteem. De invoering van 

nieuwe diensten ging echter in wer-

kelijkheid veel sneller (en andere 

diensten) dan voorzien in 1965 

 

Ruud Maltha. 

poetste ARF (wel verder een kwali-

tatief goed systeem). De offerte 

van 10C viel tegen, de prijs van 

een 10C centrale die voldeed aan 

de Nederlandse wens was bijna 

tweemaal die van de PRX. Ook on-

derzoek van systemen toegepast in 

Duitsland (EWSA), Frankrijk 

(Citedis) en Engeland (TXE4) bracht 

geen bruikbaar alternatief. Toen 

deze exercitie in 1975 herhaald 

werd, bleek 10C nog steeds te duur 

en kon Ericsson nog geen SPC sys-

teem leveren (de ontwikkeling van 

AXE was net gestart) zodat beslo-

ten werd in alle BTMC districten 

PRX in te voeren. Nu moesten de 

CATF mensen van de BTMC sys-

temen PTI alle bijzonderheden van 

de toegepaste signaleringen bij 

brengen. Dat waren er velen want 

PTT had drie typen BTMC centrales 

in bedrijf en zelfs binnen een type 

bestonden afwijkingen. Zo waren er 

twee loadtapes nodig om alle sig-

naleringen in het softwarepakket te 

krijgen. 

 

Al voordat de eerste PRX centrale 

gebouwd werd, begonnen de dis-

cussies over de volgende specifica-

tie waarin de nieuwe diensten zou-

den worden opgenomen. Het is 

makkelijk te roepen dat je een be-

paalde dienst wilt en die af te ne-

men zoals door de fabrikant ont-

worpen maar dat werkt slecht in 

een net met meerdere systemen. 
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Met blijdschap geven wij kennis van ‟t verscheiden 

van NL0/06 na een lang lijden 

en een korte levensduur  

ook al was hij soms vol vuur  

Hij heeft zijn stamvader niet kunnen overleven,  

maar ook NL0/03 zal zeer spoedig sneven 

alleen de goede NL0/04 zal nog jaren voortbestaan 

maar die is in betrouwbaarheid niet te verslaan 

de volgende generatie doet zijn best  

maar heeft zijn reputatie al verpest  

toch blijven de PTT‟ers hopen  

op een spoedig herstel van zijn software knopen 

de jongst loot aan de de Philipsstam 

die uit vuur ter wereld kwam 

doet in Tiel zeer goed zijn taak 

ook al was het vandaag weer raak 

door sommigen behandeld als een onwettige spruit  

behandelt hij vierdraads verkeer zowel in als uit 

NL 0/06 we hebben van je nukken veel geleerd 

al is niet iedereen tot multicontrol bekeerd 

beste vriend rust zacht 

1980 EINDE LOADTAPE NL0/06 

 

PRX-DESKUNDIGEN HIELPEN TIEL UIT 

DE BRAND 

Op de laatste dag van juli ging er iets mis met een TL-buis 

in de knooppuntcentrale van Tiel (telefoondistrict Utrecht). 

Er ontstond een vieze, smeulende en rokende binnenbrand 

en de gevolgen daarvan waren in de dagbladen te lezen. 

De abonnees in Tiel zouden wekenlang niet naar buiten 

kunnen bellen, „Dat nooit", dacht een knappe PTT-ingenieur 

uit Leidschendam, ir. Maltha, en samen met specialisten van 

Philips-software verzon hij een truc om aan dit ongemak 

voor de Tielenaren (of is het Tielers?) iets te doen. Dit 

plan kwam er op neer dat de lokale centrale (die zich onder 

de uitgebrande knooppuntcentrale bevindt) zodanig zou wor-

den veranderd dat de functies van de knooppuntcentrale hier-

door overgenomen konden worden. Hieronder moet men zo-

wel de nummerfuncties als de tariefapparatuur verstaan. 

Dit plan moest uiteraard door enige deskundigen worden uitgevoerd, waarvan het tfd Ut er 

wegens vakanties niet genoeg kon leveren. Het gevolg was dat de heer P. J. A. van Heukelom 

van de afdeling PRX in ons district op zondag 3 augustus jl. werd opgebeld met het verzoek 

hierbij te helpen. Samen met zijn collega G. van Iperen (die net van vakantie terugkeerde) 

reed hij in de vroege maandagochtend naar Tiel, waar enkele politieagenten zo vriendelijk 

waren hen de weg naar de centrale te wijzen. 

Dank zij o.m. de hulp van de heren van Heukelom en van Iperen kan men in Tiel nu weer 

redelijk telefoneren. Voor vaklui van de PTT is het een aardige bijkomstigheid dat Tiel hier-

mee de eerste combinatie van nummer- en verkeerscentrale van Nederland bezit. 

 

Uit Amsterdams Peil aug 

1980. 

 

Door een defecte starter in 

een kunststof TL armatuur 

was een kabelpakket met 

PVC-isolatie gaan smeulen. 

De agressieve damp tastte 

alle apparatuur aan in het 

tfc gebouw, behalve de PRX 

centrale die wegens ruimte-

gebrek in de voormalige 

garage onder het gebouw 

was neergezet. Ondanks 

verwoede pogingen om de 

apparatuur (EM centrales 

en transmissie) te reinigen 

moest alles naar de 

schroothoop                          

 

De ontwikkelafdeling  PRX 

(CATF A1)  meldt op 17 

december 1980 aan de 

telefoondistricten dat  

NL 0/06 uit productie is 
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DE  MOBIELE  PRX CENTRALE  

Den Haag - In het Brabantse Heusden wordt eind oktober de grootste mobiele telefooncentrale 

van Nederland van het type PRX/A in dienst gesteld. De centrale heeft een capaciteit van 4096 

telefoonnummers en zal voor ongeveer een jaar de functie van de eindcentrale in Heusden over-

nemen. 

 

Mobiele telefooncentrales worden al jaren ingezet als bestaande centrales in hun ge-

heel worden vervangen en nieuwbouw op een andere plaats of uitbreiding van het be-

staande gebouw niet mogelijk zijn. Het betreffen dan elektromechanische mobiele 

centrales met een capaciteit van 600 tot 800 telefoonnummers en met een gewicht 

van 12 ton.  

De ontwikkelde PRX/A centrale weegt 16 ton en is ondergebracht in een bijna 14 me-

ter lange container. De gehele combinatie meet een breedte van 2,90 meter en heeft 

een hoogte van 3,999 meter. Dat is dus net onder de maximale 4 meter, waarmee op 

de Nederlandse wegen mag worden gereden.  

Het dak van de door Philips gebouwde centrale is uitgevoerd in de kleur zilvergrijs en 

de zijwanden hebben een tappina-bruine kleur. Op de wanden staat met zeven centi-

meter hoge plakletters de tekst “PTT Telecommunicatie”. 

 

Plaatsing 

Bij de plaatsing van de container bestaan er drie mogelijkheden: 

 de aanhangwagen blijft eronder staan en de gehele combinatierust op z.g.n. 

stelplaten of 

 de aanhangwagen blijft eronder staan zonder wielen en de combinatie komt 

op stelpoten te staan of 

 de aanhangwagen wordt verwijderd en de container komt op stelpoten te rus-

ten. 

 

Om het 16 ton zware gevaarte in Heusden te plaatsen waren speciale grondwerkzaam-

heden nodig. Zo moesten zware betonnen platen worden neergelegd, die stelconplaten 

worden genoemd. 

Nadat de mobiele centrale eind deze maand is geplaatst en aangesloten zal door de 

montagedienst van het district ‟s-Hertogenbosch worden begonnen met het demonte-

ren van de bestaande apparatuur en het installeren van een nieuwe PRX-

telefooncentrale in de bestaande locatie.. 

Krantartikel uit 

1982 

De laatste mobiele PRX cen-

trale gaat in mei 2006 naar de 

sloop. Deze werd, na inzet bij 

KPN, door IMtech gebruikt 

voor de softwaresupport  

Krantfoto van het Interi-

eur van de mobiele  PRX 

telefooncentrale 
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Sloop “testvloer” in 
Brussel  
mei 2002  

STORING IN BAARN 12 SEPTEMBER 1995 

Af en toe wordt me gevraagd:  

“was Volendam de laatste operationele 

PRX in de wereld ?” 
Het antwoord is dan: hoogstwaarschijnlijk, 

ja. 

  
In 2007 is de laatste PRX/A in Colombia 

(Barranquilla) buiten dienst genomen. 

En in mei 2009 is de laatste PRX/A in Peru 

(de triple van Arequipa) gesloopt.. 

Armenië (container centrale geplaatst na 

de aardbeving in 1989) 

Polen (1 internationale centrale (!) ge-

plaatst in 1990 in afwachting van een 

5ESS, en later waarschijnlijk nog gebruikt 

als PABX).  

 

Hugo Bruynooghe 

 

WAS VOLENDAM ECHT DE LAATSTE PRX/A? 

Utrechts Nieuwsblad 
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fragment uit Trouw 18 

september 2000 

NOODWEER: GEEN TREIN, WATER OF 

TELEFOON 

Een groot deel van de inwoners van 
Heerenveen zit nog ongeveer een 
week zonder telefoon. Na bliksem-
inslag in de telefooncentrale in de 
nacht van vrijdag op zaterdag, zijn 
12000 van de 30000 aansluitingen 
buiten gebruik. 
Het kan iets langer of korter duren 
voordat alle verbindingen zijn her-

steld. ,,We gaan uit van een week, 
maar het is afhankelijk van hoe de 
reparaties verlopen'', aldus een KPN
-woordvoerster. Door de bliksemin-
slag ontstond brand in de centrale, 
waardoor veel telefoonkabels smol-
ten. Het mobiele telefoonverkeer is 
niet getroffen.  …... 

Er stond PRX en 5ESS in de centrale Heerenveen. Door bliksem inslag en de 

daarop volgende brand was de 5ESS onbruikbaar geworden. De PRX had veel 

defecte A-switches maar er kon nog binnen de PRX worden gebeld.  

Er is als noodmaatregel een container buiten geplaatst met 5ESS. De PRX is 

later gesloopt omdat reparatie onze hele toenmalige reservevoorraad van A-

switches gekost zou hebben.  

Het System Control Panel. 

Alles rustig met alleen witte 

lampjes, dat ene oranje LC 

(LijnCircuit) lampje ging 

meestal aan zodra een 

abonnee na een gesprek 

niet neerlegde. 
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Centrale Ut-Zuid 

Voor de computer bestuur-

de centrales werd een 

nieuw standaard type ge-

bouw ontworpen. Het 

z.g.n. L-gebouw in  twee 

varianten  L1 en L2.  

 

Voor de buitenzijde kon 

gekozen worden uit uitvoe-

ringen met plat/schuin 

dak en buitengevel steen-

soort om aan planning 

eisen te voldoen.  

HUISVESTING 

De mobiele PRX/A van 

KPN. 

Hier in Anderlecht voor het 

ontwikkelteam 
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PRX TESTAPPARATEN Om de goede werking van 

de processor van een PRX 

centrale te controleren was 

er een omvangrijk testap-

paraat ontwikkeld. De TDP 

ofwel Technical Display 

Panel (de twee lage kasten 

rechts op de foto met vele 

rijen lampjes. Op zwenk-

wielen maar 40 kg zwaar) . 

Later ontwikkelde CATF 

een versie  in koffer-

formaat. Hiermee kon men 

met lampjes het program-

maverloop volgen. Echter 

er was ook een heel simpel 

testapparaat dat werkte 

met geluid. Op het PCP 

(Processor Control Panel) 

was een audioplug gemon-

teerd waarop men een 

versterker en luidspreker 

kon aansluiten. Zie de foto 

hiernaast waarop beide 

zijn afgebeeld. Een ervaren 

programmeur kon het pro-

grammaverloop aan het 

geluid beoordelen. Ervaren 

PTTers wisten hoe een 

goed verlopende recovery 

moest klinken.  

 

Natuurlijk waren er inven-

tieve PRX-specialisten die 

de PRX gingen programme-

ren om eenvoudige melo-

dieën te spelen. In de be-

gintijd van de PRX waren er 

dan ook regelmatig presen-

taties waarbij de PRX een 

bekende melodie speelde.  

Loudspeaker Jack 

The overflow bit and the 8
th
 bit of the program counter 

are available as separate nand buffer outputs on separate 

pins. One or two bits can be connected to a loudspeaker 

to give an audible indication of the state of the proces-

sor. 

Uit de hardware handleiding van de PRX 

TTPA 

Transportable Test Panel 

Test apparaat om diverse 

testen in het schakelnet-

werk van de PRX uit te voe-

ren. 
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De kleinste PRX/A 
centrale (500 abon-
nees)  
in een gebouw te 
Moengo in Suriname 
1985 

PRX IN DE WERELD  



 47 

Indien er na Volendam 

toch nog een PRX zou in 

bedrijf zijn, dan is de 

container centrale van 

de Andaman eilanden 

wellicht een kansheb-

ber! 

De centrale kwam in 

1988 in dienst. 

 

Misschien is het een 

leuke vakantietip om 

het ter plaatse uit te 

zoeken? 

Mobiele PRX  

centrales bij Taif 

(Saoudi Arabië ) 

1978 
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PRX in de wereld (vervolg) 

Jersey 

PTI deed een poging op de Engelse markt te komen. In Malmsbury werd een ontwik-

kelafdeling opgericht. Voor het kanaaleiland Jersey kregen ze een order voor twee cen-

trales. Twee keer hebben CATF medewerkers voor deze centrales softwarecorrecties 

gemaakt.  

 

 

Brazilië 

PTI leverde al kleine, regionale EM-centrales en mocht een PRX-centrale leveren voor 

Sao Paulo. Daardoor werden de gevestigde telecom-leveranciers met grote fabrieken 

in Brazilië wakker en die konden verdere leveringen blokkeren totdat zij ook SPC-

systemen konden leveren. Aanvankelijk was er een lokale productie van 100.000 lij-

nen PRX gepland. Deze fabriek heeft vooral voor Nederland geproduceerd. 

 

 

Peru  

In 1974 kreeg PTI een order voor 9 centrales. Uiteindelijk stonden er in Peru 22 cen-

trales. De laatste centrale is gesloopt in mei 2009, de triple van Arequipa was de laat-

ste. Door Wico Nijland zijn diverse verbeteringen in hard- en software ontworpen. 

 

 

Indonesië 

Na jarenlange stilstand mocht telecom operator Perumtel uitbreiden en koos voor Ja-

karta voor de PRX/A. De order omvatte 18 lokale centrales en vijf lokale tandemcen-

trales. Bij de invoering werd ondersteuning gevraagd aan de Nederlandse PTT. Zo  

ontstond een PTT- (later Nepostel-)vestiging in Jakarta. Als eersten gingen in 1976 de 

PRX-groepchefs van diverse districten (o.a. dhrn Blei, Veldpape, vd Elst, Mulder), die 

drie maanden lang de PRX mensen van Perumtel leerden hoe ze de afnametesten 

moesten uitvoeren. Daarna zijn nog vele PRX-deskundigen van PTT voor één of twee 

jaar uitgezonden om bij onderhoud en exploitatie te helpen. Zo onderzochten PTT-ers 

de mogelijkheden om een hogere slagingskans van de gesprekken te bereiken. In Ja-

karta eindigde 90 % van de gesprekken in congestie of bezet. Ook was er meer ver-

keer per lijn. Het effect was dat een centrale van 6000 nrs al overbelast was. 

 

 

Saoudi Arabië 

In dit land mocht PTI samen met Ericsson het bestaande net met EM-centrales vervan-

gen door een modern net met SPC-centrales. Dit was een zeer groot project voor PTI 

en het had de nodige gevolgen voor PTT: voor PTT bestemde centrales verdwenen 

naar Saoudi Arabië. Ook werden vele PTT-ers met PRX-ervaring weggelokt. Als die na 

een paar jaar terugkwamen, konden ze vaak niet meer wennen aan de hierarchische 

structuur die toen nog binnen PTT heerste. 

 

 

Suriname 

Het pas onafhankelijke land koos voor PRX. In Parimaribo en andere plaatsen kwa-

men centrales, soms zeer klein (500 nrs). De Surinaamse onderhoudsgroep hiervoor 

werd opgeleid op de proefcentrale van PTT en in de districten. Ook na indienststelling 

bleven goede contacten tussen deze mensen en PTT-ers. Ook werden PTT-ers uitge-

zonden om de telefoondienst te ondersteunen. 
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Aruba 

Op Aruba werden drie EM-centrales vervangen door twee PRX centrales. Toen in 1987 

uitbreiding nodig was, hebben PTT-ers onderzocht of een nieuw systeem, of uitbreiding 

van de PRX de beste oplossing was. Dat werd een uitbreiding. 

 

 

St. Maarten 

Hier zijn twee PRX-centrales gebouwd. Dit kleine eiland had een zeer beperkte onder-

houdsgroep die wel eens niet uit de problemen kwam. Zo vloog een PTT-er die een klus 

deed op Curaçao in het weekend even naar St. Maarten (900 km) om een lastig PRX-

probleem op te lossen. Ook hier waren PTT-ers regelmatig actief om de administratie te 

ondersteunen. 

 

 

Columbia 

In Colombia had Philips een contract voor PRX/D afgesloten net voordat de samenwer-

king met AT&T tot stand kwam. Philips heeft toen deze centrales, o.a. in Baranquila, ge-

ïnstalleerd. In 2007 heeft Wico Nijland de centrale, die een paar jaar daarvoor was uitge-

zet, nog bezocht om te kijken of die weer kon worden opgestart. Helaas was er al te veel 

verdwenen. 

 

 

India 

Dit land heeft lang de import van telefooncentrales tegengehouden. De ontwikkeling van 

eigen systemen werd nagestreefd maar met weinig succes. De druk om systemen te 

importeren werd steeds groter. Bij een staatsbezoek van de Franse president werd dan 

ook het Franse E10B-systeem besteld samen met Franse straaljagers.Toen lukte het PTI 

om 30 PRX-containercentrales te verkopen. Voor India pasten er maar 2000 nrs in de 

container (veel hoger verkeer per abonnee). Deze centrales stonden in kleinere plaatsen 

en soms ver weg (bv in Port Blair op de Andamaneilanden). Rob Barrois is daar nog ge-

ruime tijd geweest om het opleidingscentrum (en PTI) te ondersteunen 

 

 

Egypte 

Met de samenwerking met AT&T kreeg PTI toegang tot de Egyptische markt. Voor kleine 

centrales was de PRX-container een snelle en goede oplossing. De AT&T systemen wa-

ren hiervoor niet zo geschikt en het transmissienet was nog niet voldoende digitaal voor 

remote eenheden. 

 

 

Armenië 

Na de aardbeving in 1989 was de telefooncentrale verwoest. APT kon toen snel een PRX

-containercentrale leveren. 

 

 

Polen  

In Warschau werd in 1990 een PRX-centrale geïnstalleerd als internationale centrale in 

afwachting van een 5ESS (later waarschijnlijk nog gebruikt als PABX). PRX beschikte al 

over de benodigde signaleringen en was daardoor snel inzetbaar. Bij opengaan van het 

ijzeren gordijn hadden de Oostbloklanden grote behoefte aan moderne systemen ter 

vervanging van hun verouderde systemen. Abonnee-aansluitingen waren er in de meeste 

landen voldoende, maar de verkeerscentrales en vooral de internationale centrales had-

den ineens een enorm gebrek aan capaciteit. 
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Het opruimen van oude 

loadtape versies  was  

altijd een hele onderne-

ming en kostte heel wat 

mensjaren. Vandaar dat 

dit regelmatig aanleiding 

gaf tot een feestelijk be-

richt. 

Met de komst van load-

tape NL0/06  werden de 

ponsbanden door cartrid-

ges vervangen. Als men 

met de ponsbanden was 

doorgegaan zou een load-

tape 100 ponsbanden 

omvatten. Het laden van 

een centrale zou daarmee 

enkele uren kosten. Ook 

waren de ponsbanden 

foutgevoeliger dan de 

(magneetband) cartridges. 

 

Op de foto‟s hiernaast van  

ponsband naar cartridge 
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afschrift gezonden aan: C TF A1, C TF A4, ir, Maltha,  

hr De Granje, ing Webers, ir v.d. Lem, ing. v.Wingerden hr J.Berends, hr. 
V.d.Hoeven (PRX-aut.DNL), hr Twigt, hr Kottelaar, hr Hillenaar, ir v.Leeuwen, i r 

Berben, hr Hruscka PTI-Hvs en hr Beker – PTN Gv 

mai nr: 800006    09.56 adressen: 

18397+ 45488. 54924+ 33741+ 41104+ 44160+ 

50371+ 46520+ 56186+ 47399+ 42190+? 

tekst: 

leidschendam, 30 januari 1977 

ons kenmerk; 16-42 tf a4 telefoon 755712 catf  

onderwerp prx   snelbericht nr 63 

aan: 

al le tfddrn (behave rt]  

al le eoc's   en 

consultancy team jakarta 

1. i.v.m. de nog steeds optredende problemen bij de ponsband verwerk i ng,  verzoek  i k  u te  l e t -

ten  op de  vol gende punten;  

- geen beschadigde banden te repareren maar een nieuwe band ponsen.  

- de diameter van de banden niet groter te maken dan 5 inch.  

- de banden te verzenden in ponsbanddozen, deze kunnen worden aangevraagd onder naamlijstnr 03

-0400, hoofdstuk ponsbanddoos.  

- al le banden voor verzending te controleren met het smt 1 - programma. 

- de positie van de ponsgaten te controleren met een pons liniaal, deze liniaal is te bestel len bij facit 

data products, postbus 7971, amsterdam onder  nummer 1144005000. prijs f. 79,35.  

- indien de band desondanks toch niet door daut kan worden verwerkt, dient deze door daut naar de 
catf te worden gezonden die een gerepareerde band terugzendt. verzoeken van daut aan het district 

om een nieuwe band te maken, dienen dus afgewezen te worden.  

- indien tf de band niet kan verwerken, hetgeen zeer zeldzaam voorkomt, zal tf het district ver-

zoeken een nieuwe hand te ponsen. 

2. uitgebreide voorschriften over de dump van de prx-tellerstanden staan in het prx onderhoud 

handboek cat-501-97-3xx onder hoofdstuk 320. 

3. voor eventuele nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot  

de heer i r r,a,d, maltha van bureel, tf a1, tfnr 755712.  

namens het hoofd van de centrale afdel ing  telefonie,  

che f  bu r ee l  t f  a4 ,   

o/l 

v.d. lem 

multiadres  84 nL 

31587y catf nL 

PAPERTAPES (PONSBANDEN) 

In de beginjaren van de PRX 

vond de gegevens uitwisse-

ling met de centrales via 

ponsbanden plaats. Ook de 

tellerstanden van de centra-

les werden via ponsband 

naar DAUT (het toenmalige 

directoraat automatisering 

dat ondermeer verantwoor-

delijk was voor de nota pro-

ductie) gestuurd. Aangezien 

de ponsbanden nogal kwets-

baar waren ontstonden er 

regelmatig disputen tussen 

de districten en DAUT. Door 

de afdeling onderhoud en 

exploitatie van de CATF 

(Centrale Afdeling TeleFonie) 

werd daarom bijgaande pro-

cedure ontwikkeld.  

 

De procedure is verstuurd 

als een PRX-snelbericht. 

Toentertijd duurde het al 

snel een week voordat een 

brief van een centrale afde-

ling bij de districtsdirecteur 

lag. Bij een PRX-snelbericht 

mocht de bureel chef van de 

CATF via de telex direct naar 

de PRX-onderhoudsgroepen 

een mededeling of procedu-

re versturen. 

Deze lag dan binnen een dag 

in het district. 
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Lennard Maagdenberg haalt  

herinneringen  op over de peri-

ode dat hij in de PRX werkte. 

Ruud Maltha wordt geïnter-

viewd door Jacob Groote 

(manager Performance) 

IMPRESSIES VOLENDAM 
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Gerard Kaptein laat aan Eel-

co Blok de 5ESS zien waar 

straks de PRX aansluitingen 

op worden overgenomen   

Indienststelling van de PRX/A 

proefcentrale op 8/2/1973.  

Zittend: President-Directeur 

Drs. L. Ph. Leenman,  Uiterst 

rechts ir. Henk Goebertus, 

leider PRX testploeg van PTI 

Citaat uit toespraak:  

….. op grond hiervan moet 

worden aangenomen, dat in 

het 

jaar 2000 nog altijd 1,5 mil-

joen telefoonabonnees op 

het Electro-mechanische 

systeem zijn aangesloten. 

Maar daarnaast zal Neder-

land in het jaar 2000 ver-

moedelijk 7 miljoen telefoon-

abonnees tellen, die van de 

semi-elektronische centrales 

en de daarbij behorende 

drukknoptoestellen, die de 

plaats van de toestellen met 

kiesschijven zullen gaan inne-

men, gebruik kunnen maken 

 

Op de “inzet” Eelco Blok vlak 

voordat hij het laatste tellers-

tanden file uit de PRX gaat 

versturen. 
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ADSL Asynchronous Digital Subscriber Line 

AJ A-Junctor  

AJ-I A-Junctor Incoming 

ALS-70 AbonneeLijnSignalering 1970 

AMA Automatic Message Accounting 

AML Almelo 

APT AT&T en Philips Telecommunicatie 

ASD Amsterdam 

AT&T American Telephone & Telegraph 

AXE Automatic Cross-Connection Equipment 

Bd Breda 

BJ B-Junctor 

BJ-O B-Junctor Outgoing 

BOA Beheer Op Afstand  

BPA Beleidsorgaan PRX Aangelegenheden 

BTMC  Bell Telephone Manufacturing Company 

CAPEX CAPital EXpenditure 

CAS Call Answering Service 

CATF Centrale Afdeling Telefonie 

CB  Centrale Besturing 

CCBS Call Completion Busy Subscrier 

CCH Control CHannel 

CCITT Comité Consultatif International Télé-

graphique et Téléphonique 

CCU Central Control Unit 

CLIP Calling Line Identification Presentation 

CLIR Calling Line Identification presentation  

 Restriction 

CST  Control channel Subsystem Terminal 

CGK C-cijfer GroepenKiezer 

cotfc chef onderhoud telefooncentrales 

CPS Carrier PreSelection 

CS Carrier Selection 

CUPA Coördinatie en Uitvoeringszaken PRX/A 

CWP Centrale WerkPlaats 

C7 CCITT Common Channel signaling nr. 7 

DAUT Directoraat AUTomatisering 

DC Direct Current 

DNL Dr. Neher Laboratorium 

Ehv Eindhoven 

EM ElektroMechanisch 

eoc exploitatie- en onderhoudscentrum  

ESD ElektroStatic Discharge 

ESS nr 1 Electronic Switching System number 1 

GV „s Gravenhage 

Hgl Hengelo 

HLT Halt 

HP Hoger Personeel 

HRM Human Resource Management 

Hrv Heerenveen 

Ht „s Hertogenbosch 

IC Integrated Circuit 

IGO Inkomende Gelijkstroom Overdrager 

IN Intelligent Network 

IP Internet Protocol 

ISO International Standards Organisation 

ISDN Integrated Services Digital Network 

ISUP Integrated Services User Part 

IT Informatie Technologie 

IT Incoming Trunk circuit 

ITT International Telephone and Telegraph 

KPN Koninklijke PTT Nederland 

LDD Leiderdorp 

LOS Lack Of Space  

MEMOS S-MEMOry 

MFC MultiFrequenCy signalling 

MP Middelbaar Personeel 

MTBF Mean Time Between Failures 

Mt Maastricht 

NCCS Nationaal Coordinatie Centrum  

 SPC-systemen 

NL NederLands 

Nm Nijmegen 

NP NummerPortabiliteit 

NSF Nederlandse Seintoestellen Fabriek 

OEC Onderhouds en Exploitatie Commissie 

OT Outgoing Trunk circuit 

OTFH2 Outgoing Trunk, F-signalling, Hook signals,  

 2-wire 

OVN Operator Vaste Net 

PABX Private Automatic Branch eXchange 

PBX Private Branch eXchange 

PCP Processor Control Panel 

PCM Puls Code Modulatie 

PHILME  PHILips/ LM Ericsson 

PIB PRX In Bell-districten 

PMT Programmabestuur Managementsysteem 

voor Telecommunicatieapparatuur 

POTS Plain Old Telephony Service 

PPM Primaire PCM Multiplexer 

PROP PRojecterings Overleg PRX 

PRX Processor Reed eXchange 

PTI  Philips Telecommunicatie Industrie 

PTN Philips Telecommunicatie Nederland 

PTT Post Telegraaf Telefoon 

PU SN Productie Unit Switched Netwerken 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
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PVC PolyVinylChloride 

P2 Philips gelijkstroomsignalering voor  

 2-draadslijnen 

QLA Quantum Leap Access 

RCVY ReCoVerY 

RCW Receiver Cal Waiting 

RKT Receiver KeyTone 

RRTO Read Ready Time Out 

RvB Raad van Bestuur 

SCP System Control Panel 

SDH Synchronous Digital Hierarchy 

SKT Sender KeyTone 

SLIM Subscriber LIne Measurements 

SPC Stored Program Controlled 

S/R Sender/Receiver 

S12 Systeem 12 (van BTMC) 

TB Transit Block 

TCAP Transaction Capabilities Application  

 Part (C7) 

TCD TeleCommunicatie District 

TDM Time Division Multiplex 

TDK ToonDruktoestKeuze 

TDP Tactical Direction Paper 

TEP TElePrinter 

tfcs telefooncentrales 

tfd telefoondistrict  

tfddrn telefoondistrictdirecteuren  

TOC Test- en OpleidingsCentrum 

TRD TRaffic Distribution 

TRO TRaffic Observation 

TRT Traffic Route Tester 

TTPA Trunk Test PAneel 

UR Unk Rodenburg telefooncentrale (Philips) 

USA United States of America 

Ut Utrecht 

VASC Verkeersafwikkeling met Semi-

elektronische Centrales 

VDR Voltage Dependent Resistance 

VME VersaModule Eurocard bus  

wcd wandcontactdoos 

wg werkgroep 

WO WerkOverleg 

Woe Woensel 

Zl Zwolle 

De illustraties, foto‟s en artikelen in dit PRX gedenkboek zijn van diverse bronnen zoals folders,  be-

drijfsbladen, dagbladen, privé collecties enzovoorts afkomstig . 

PRX-delen en documenten zijn in het archief van het “museum voor communicatie“ ondergebracht 

In 1976 werd de eerste PRX centrale 

geleverd aan Indonesië, bestemd 

voor het stadsdeel Tanjung Priok. Die 

centrale is uitbundig door Roel Blei 

en Ruud Maltha getest. Vervolgens 

gingen meer PTTers onder de vlag 

van Nepostel naar Indonesië ter on-

dersteuning van de plaatselijke PTT 

(Perumtel). 

Een van die expats, Hans Dekker 

afkomstig uit TCD Zwolle, heeft zich 

aldaar bezig gehouden met het op 

PRX componeren (met Assembler 

dus) van het Indonesische volkslied, 

met de bedoeling dit lied bij de in-

dienstelling van de centrale uit de 

systeemluidspreker (zie: PRX testap-

paraten) te laten schallen. Hij deed 

dit in samenwerking met de PRX 

groep van Zwolle. Het lied werd op de 

betreffende datum echter niet ten 

gehore gebracht; vond Philips en/of 

de Indonesische Perumtel niet goed. 

 

Daan van der Elst 

De persoon die "worstelt" met de twee telefoons is Ramon Gajadien van Telesur.  
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Samengesteld door Arnold Abels  

feb 2011 


