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De tekst van dit speciale nummer 
van IT-Actueel is gebaseerd op 
interviews met diverse (vroegere) 
medewerkers van het Computer
centrum Bondsspaarbanken. Een 
deel van deze tekst is eerder 
gepubliceerd in de sociaal jaar
verslagen van 1990 en 1991. 
Interviews en redactie Nico Spilt. 
Met dank aan Bef Goes, Co 
Geelkerken en Frans Jooren. 
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25 jaar online/realtime 
25 jaar geleden, op 16 januari 1974, 
werd in Woerden het online/realtime-
systeem INA in gebruik genomen. 

Een van de onderdelen van dat sys
teem is tot op de dag van vandaag in 
gebruik: dat is de teleprocessingmo-
nitor (TP-monitor). Dit is een stuk 
software dat de schakel vormt tussen 
het terminalnetwerk en het mainframe. 
Tegenwoordig wordt deze monitor al
leen nog gebruikt voor transacties uit 
het leningensysteem NLN. Dat bete
kent dat het een dezer dagen is afgelo
pen, omdat NLN dan vervangen is 
door het nieuwe leningensysteem 
NINJA. 

De TP-monitor is 25 jaar geleden in 
eigen beheer gebouwd. Was het stan
daardsoftware geweest, dan was er 
inmiddels een vermogen betaald aan 
licenties. Vandaar dat er vandaag wel 
wat geld beschikbaar is om het glas te 
heffen op deze software-jubilaris. 

Begintijd 
In de jaren zestig waren er honderden 
spaarbanken in Nederland, vaak ver
schillende in één plaats. Zo had Woer
den een katholieke en een nutsspaar-
bank. Alleen de grotere banken kon
den het zich permitteren om te auto
matiseren. Den Haag was de eerste die 
een mechanische administratie, met 
ponskaartapparatuur, ging gebruiken. 
De eerste spaarbank met een echte 
computer was Rotterdam, terwijl Am
sterdam als eerste Europese bank een 
online/realtime-systeem in gebruik 
nam. Deze banken zijn inmiddels al
lemaal onderdeel van VSB Bank, dat 
op zijn beurt tot het internationale 
Fortis-concem behoort. Het CB is op 
zijn beurt opgegaan in lAFN. 

De rechtstreekse voorganger van het 
CB was de Coöperatieve Administra
tiecentrale voor Spaarbanken (CAS). 
Deze was op 24 juni 1965 opgericht 
door de spaarbanken Alkmaar, Alme
lo, Gouda, Dordrecht, Hilversum en de 

gemeentespaarbank Arnhem. A l snel 
sloten meer spaarbanken zich bij de 
CAS aan, waaronder ook enkele grote
re banken die soms al een eigen vorm 
van automatisering kenden. 

Aanvankelijk beschikte de CAS nog 
niet over eigen apparatuur, maar werd 
er computertijd gehuurd bij NCR in 
Den Haag. In 1967 verhuisde de CAS 
naar Arnhem; er waren inmiddels 27 
spaarbanken lid. In dat jaar werd de 
eerste eigen computer geïnstalleerd. 
De CAS woonde toen in bij de toen
malige gemeentespaarbank Arnhem. 
In 1969 verhuisde de CAS naar Am
sterdam, naar het gebouw van de Ne
derlandse Spaarbankbond. Een van de 
medewerkers was de van NCR afkom
stige Frans Jooren. 

Vooruitgang 
Voor de banken was automatisering 
een enorme vooruitgang, vooral met 
de jaarwisseling. Vroeger gingen ze na 
de kerst dicht en op 4 of 5 januari 
weer open. In die periode zat iedereen, 
inclusief bestuursleden, rente uit te re
kenen en op kaarten te noteren, en op
eens hoefde dat niet meer dankzij de 
computer. 

In de begintijd werd gewerkt met 
ponskaarten. De spaarbanken stuurden 
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die kaarten op met een lijst erbij. 
Gaandeweg is dat geautomatiseerd: bij 
de banken kwam apparatuur te staan 
waar ponsbanden uitkwamen, en die 
werden elke dag opgestuurd. Later 
kwamen er banken die via datatrans
missie gingen overseinen: aan hun 
kant een ponsbandje erin, en bij het 
computercentrum kwam er weer een 
bandje uit. 

Acht uur beulen 
Als een bank geconverteerd werd naar 
INA, dan werden daar een paar dames 
en een paar ponsmachines in gezet, en 
dan werden alle rekening-courant-
kaarten verponst. Die dames werden 
weieens uitgenodigd bij het CB, dan 
mochten ze de stallen bezichtigen. Dan 
hadden ze zo'nponsband bij zich waar 
ze 8 uur op hadden zitten beulen, dan 
hadden ze extra hard gewerkt zeiden 
ze enthousiast. En dan stond er hier 
een pons bandlezer waar zo'n band in 
anderhalve minuut doorheen spoot. 
Dan zag je ze wel eens gefrustreerd 
kijken! -

Batchsystemen 
De eerste computer van de CAS was 
een NCR 315. Dat was een heel apart 
systeem. Alles, zowel de programma
tuur als de gegevens die moesten wor
den verwerkt, stond op losse magneet
kaarten, zogenaamde cramkaarten. Dat 
waren lange bruine stroken, die in de 
machine hingen. De computer liet die 
op het juiste moment vallen in een 
ronddraaiende trommel, waarna de 
gegevens konden worden gelezen. Op 

die NCR 315 werd de hele verwerking 
gedaan, zo'n 4 miljoen rekeningen. 
Dat werd teveel, ook door de regelma
tige optredende storingen met de 
cramkaarten. 

Daarna kwam de NCR 615. Dat was 
een hele vooruitgang, want die werkte 
met een vaste schijf. Het geheugen 
was 64k, en zat in een kast van 1.80 
hoog, 90 cm breed en 1 meter diep. 
Dat was heel kostbaar en kwetsbaar 
kemgeheugen. Als iemand tegen die 
kast aanliep, dan was het programma 
weg en kon men helemaal overnieuw 
beginnen met de verwerking. 

Online/realtime 
Begin jaren zeventig begon het idee 
van een online/realtime-systeem op te 
komen. De Spaarbank voor de stad 
Amsterdam had al zo'n systeem, en 
zag kans om andere banken daarvoor 
te interesseren. De CAS dreigde daar
door klanten kwijt te raken. In de le
denvergadering van maart 1972 gin
gen de leden van de CAS akkoord met 
het voorstel om een eigen realtime-
systeem te bouwen. Dat zou 16 januari 
1974 operationeel worden, en die da
tum werd ook inderdaad gehaald. 

De CAS was dus niet de eerste die on
line/realtime ging werken. Die eer 
komt toe aan de Spaarbank voor de 
stad Amsterdam, die al sinds april 
1969 een netwerk met 100 machines 
had. Het was de eerste bank in Europa 
met een dergelijk systeem. Alleen 
luchtvaartmaatschappijen kenden 
reeds online/realtime-systemen. Het 

concept voor het Amsterdamse sys
teem was afkomstig van de spaarbank 
in Wenen, die het zelf niet aandurfde 
om realtime te gaan werken. 

For internat use only 
Het woord "klantvriendelijk" kwam 
begin jaren zeventig niet voor in het 
woordenboek van IBM. Twee mede
werkers van het CB waren bij deze le
verancier op bezoek om een technisch 
probleem te bespreken. Op een gege
ven moment haalt de man van IBM een 
handboek uit de kast en zoekt daarin 
iets op. "Dat is het boek dat wij nodig 
hebben, " riepen de CB-ers. Maar op 
de voorkant stond 'For internal use 
only', dus het boek verdween weer in 
de kast bij IBM. Terug in Woerden 
maakt een van de CB-ers zijn tas open 
en zegt: "kijk eens wat ik hier heb!" 

Woerden 
In 1973, dus tijdens de ontwikkeling 
van het nieuwe systeem, verhuisde de 
CAS naar een nieuw gebouw in Woer
den. Bij die gelegenheid werd de naam 
gewijzigd in Computercentrum 
Bondsspaarbanken. 
De eerste bank die overging naar INA 
was de spaarbank Woerden. Die had 
drie terminals: twee op de balie en één 
op de administratie (het woord back
office bestond nog niet). Aanvankelijk 
waren alleen storten, opnemen en 
boekjes bijwerken mogelijk. Geleide
lijk kwamen er meer functies bij. Cen
traal in het systeem stonden kas-in en 
kas-uit. Daardoor was het mogelijk om 
's avonds snel de kas op te maken. De 
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bank kon langer openblijven: tot 16 in 
plaats van 15 uur. Dat was dus een be
scheiden eerste stap op weg naar de 
24-uurs economie! 

De spaarbanken liepen wat automati
sering betreft voor op de andere ban
ken. De reden hiervan lag in de girali-
sering van het geldverkeer, die in de 
jaren zestig opkwam. Mensen kregen 
hun salaris niet meer contant in han
den maar moesten hun geld opnemen 
bij de bank. De spaarbanken - die veel 
kleine particulieren als klant hadden -
kregen daardoor opeens veel meer 
klanten aan de balie. Bovendien had
den veel klanten in de gaten datje 
rustig op één dag een paar bankkanto
ren langs kon gaan om geld op te ne
men. Met het online/realtime-systeem 
was dat afgelopen. 

Niet op zondag 
Van hun voorsprong op technisch ge
bied hebben de spaarbanken eigenlijk 
weinig geprofiteerd, ook niet met de 
komst van de geldautomaten. De 
spaarbanken waren hiermee de eerste 
in Nederland, maar andere banken 
liepen met de publiciteit weg. Het CB 
had als voordeel dat geldautomaten 
als onbemande balieterminal konden 
worden beschouwd, terwijl andere 
banken toen saldibestanden online 
moesten gaan houden. Niet alle 
spaarbanken stonden te juichen: die 
hadden klanten die er bezwaar tegen 
hadden dat mensen op zondag geld 
konden opnemen. Dat heeft sommige 
spaarbanken nog klanten gekost. 

Techniek 
Voor het nieuwe systeem was een 
IBM 360-40 aangeschaft. Die had 
256k geheugen. Halverwege de ont
wikkeling van het project kwam men 
tot de ontdekking dat dat te krap was, 
zodat er maar liefst 128k bijgekocht 
moest worden. Minder was niet mo
gelijk. Dat was een enorme tegenval
ler, want dit kostte 6 ton extra. 
IBM was op het hoogtepunt van haar 
arrogantie en kende geen andere mer
ken. Men was dan ook niet bereid om 
bij het installeren van het systeem ka
bels te koppelen aan de van Digital af
komstige PDP-11. Dat was een mini-
computer die nodig was voor de af
handeling van het dataverkeer. Deze 
zogeheten front-end-procesor is door 
het CB zelf ontwikkeld. De IBM 360 
kon slechts 9 transacties per seconde 
verwerken, terwijl dat minstens 20 
moest zijn. Die snelheid kon alleen 
worden gehaald door de PDP-11 het 
voorwerk te laten doen. Aan het ont
werp is bijna een jaar gewerkt, maar 
het eigenlijke programmeren was in 
vier weken geklaard. Dit onderdeel is 
25 jaar later nog steeds in gebruik, en 
heeft inmiddels miljarden transacties 
verwerkt. Door handig gebruik te ma
ken van wachttijden in het systeem is 
het aantal transacties later opgevoerd 
tot 70 per seconde. Toen was het ook 
mogelijk om ook girotapes direct, re
altime, in te lezen. 

Handzame bundels 
In 1974 werkten er bij Systeemontwik

keling ongeveer 25 mensen. De ont
werpers schreven op een paar blaad
jes hoe een nieuw afschriftensysteem 
er ongeveer uit moest zien, en de rest 
moest de programmeur zelf maar 
doen. Tegelijk met het afschriftensys
teem moest er ook wat gedaan worden 
aan de eisen van de PTT: die verlang
de 'handzame bundels'. Maar met de 
nieuwe inpakapparatuur ging dat niet 
meteen goed: enveloppen werden he
lemaal volgepropt met afschriften, en 
dan kwam er dus weieens iemand met 
een 'handzame bundel' van een halve 
meter aanzetten. 

Balieterminals 
De eerste balieterminal was de NCR 
270. Die had geen beeldscherm zoals 
we dat tegenwoordig kennen, maar 
een scherm waarop teksten werden 
geprojecteerd die op een 16 mm-
flimpje stonden. Dat filmpje kon snel 
heen en weer worden getransporteerd. 

Een nieuw terminalprogramma bete
kende dat er een nieuw filmpje ge
maakt moest worden. Voor de ontwer
pers was het de uitdaging, een zo slim 
mogelijke volgorde te bedenken voor 
de filmbeeldjes, zodat de transacties zo 
snel mogelijk konden worden opge
bouwd. De NRC 270 had ook inge
bouwde tellers, die gelijk opliepen met 
de tellers die in het centrale systeem 
werden bijgehouden. Een goed door
timmerd controlesysteem was nodig, 
omdat er via veel terminals tegelijk 
mutaties werden ingebracht die real
time werden verwerkt. 
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Op zeker moment besloot ook de 
Spaarbank voor de stad Amsterdam 
om lid te worden van het CB. In Am
sterdam gebruikte men de Siemens 
8220, een aangepaste telexmachine. 
De baliebedienden moesten hele reek
sen codes uit hun hoofd kennen om 
hier snel mee te kunnen werken. De 
telexmachines konden in twee kleuren 
printen: rood en zwart. Op de NCR 
270 zou dat ook kunnen, maar daar
voor vond men de linten te duur! 

Later kwam de NCR 796, de zogehe
ten videoterminal. Die werd niet aan 
de balie gebruikt maar op de admini
stratie. Deze terminals hadden geen 
joumaalstrook, wat voor de banken 
heel erg wennen was: je had geen 
rechtstreekse controlemogelijkheid. 

Loodzwaar 
De eerste balieterminals deden het 
vaak niet, dan zat het filmpje vast. Ze 
waren ook loodzwaar, 82 kilo. Er was 
een keer een voorlichtingsavond in 
Heerlen, toen moesten twee mannen 
samen zo'n apparaat een steile trap 
van 15 meter op sjouwen. Er zaten 
geen handvaten aan en opeens don
derde dat ding naar beneden. Degelijk 
materiaal, want hij deed het daarna 
nog! (Dit moet u niet met uw pc pro
beren.) 

Sprint 
In 1984 begon het CB na te denken 
over opvolger van INA. Samen met de 
spaarbanken werd een inventarisatie 
gemaakt van alle producten die er op 
dat moment waren, wat er aan ontbrak 
of wat er aan verbeterd zou kunnen 
worden. In 1986 is Sprint gaan draai
en. Opnieuw was de spaarbank in 
Woerden het eerste 'slachtoffer'. De 
ontwerpers waren wel gecharmeerd 
van Woerden, want als er een pro
bleem was liep je daar in een kwar
tiertje naar toe. Eind 1990 is de laatste 
bank geconverteerd naar Sprint. 

Vanaf begin jaren tachtig werden de 
oude terminals vervangen door de 
NCR 2270. Die leek wel wat op de 
270, maar had in plaats van een pro
jectiescherm een echt beeldscherm. 
Weer later kwamen er pc's waarop het 
terminalprogramma werd geëmuleerd. 
Sprint draait nu nog steeds, alleen is er 
gebruikersvriendelijke interface om
heen gebouwd: WPO. Op 2 januari 

1999 mochten we een succesvolle im
plementatie van de euro meemaken. 
Net als op 16 januari 1974 precies 
binnen de planning. Toeval? 

Tellers gewist 
Kort na de start van het online hebben 
we ons nog rotgezocht naar een fout in 
het systeem. Af en toe wiste de termi
nal spontaan zijn tellers uit het geheu
gen. Het heeft dagen geduurd voordat 
een wanhopige Co Geelkerken erach
ter kwam dat dit te maken had met de 
transactieteller: als deze teller op 999 
sprong ging de terminal programma
laden uit de host, en werden alle tel
lers op nul gezet. De fout bleek te zijn 
dat er alleen naar de laatste twee 
bytes werd gekeken, zodat code -99 
werd geïnterpreteerd als 99. 

Deskundigen 

Huisvesting 
Wat er in Woerden ook allemaal is 
veranderd: één ding is altijd hetzelfde 
gebleven, het gebrek aan huisvesting. 
Al in 1972 waren er plannen om naast 
het computergebouw een kantoorpand 
neer te zetten. In Woerden was toen
tertijd ook het computercentrum van 
Bank Mees en Hope ondergebracht. 
Het was de bedoeling dat deze bank, 
die een deelneming had in de Bank der 
Bondsspaarbanken, een belangrijke 
positie binnen spaarbankland zou in
nemen. Plotseling kwam het bericht 
dat Mees en Hope was overgenomen 
door de ABN. Om die reden werd toen 
ook het plan om een kantoorgebouw 
neer te zetten afgeblazen. 

Uiteindelijk is er wel een nieuw kan
toorgebouw gekomen, maar dat was 
pas in 1991. Beginjaren tachtig werd 
in Veenendaal een tweede computer
gebouw neergezet. Dat was vooral be
doeld als uitwijkcentrum. Vanwege de 
kosten, en vanwege de toegenomen 
mogelijkheden om elders uit te wijken, 
is de vestiging in Veenendaal na een 
kleine tien jaar weer gesloten. 

Inmiddels is ook Mees en Hope, nu 
onder de naam MeesPierson, weer te
ruggekeerd in Woerden. Het is te ver
wachten dat ook de automatisering van 
Generale Bank Nederland naar Woer
den gaat verhuizen. Het gaat dus nog 
voller worden in Woerden. Wat eer. 
beetje helpt is het nieuwe bedrijfsres
taurant, dat vorige week in gebruik is 
genomen. 

In de beginjaren bestonden er geen 
automatiseringsopleidingen. Het enige 
wat er toen was, was een attitudetest 
om te kijken of iemand geschikt was 
als programmeur. Meer was er niet op 
automatiseringsgebied, de rest leerde 
je in de praktijk. In 1974 werd door 
het CB geadverteerd met de tekst 
'Goede programmeurs zijn zeldzaam! 
We leiden ze daarom graag zelf op.' 
Een junior-programmeur verdiende 
toen ruim 1000 gulden per maand. 

Pioniers 
De tijd van de pioniers ligt achter ons. 
Pioniers die achtereenvolgens, met in 
onze ogen gebrekkige middelen, vier 
systemen hebben gebouwd. Eerst twee 
batch-systemen, daarna twee online/ 
realtime-transactiesystemen. Techniek 
en organisatie zijn sterk veranderd, 
maar één ding hetzelfde gebleven, het 
vakmanschap en de discipline om 
goede producten te leveren. 

Het fiisieproces van de spaarbanken 
tot VSB Bank heeft ook voor het CB 
gevolgen gehad. Wat begon als een 
bedrijf met 300 klanten, is geleidelijk 
veranderd in de automatiseringsafde
ling van een grote bank. Beginjaren 
negentig werd het CB omgevormd tot 
het Directoraat Infonnatie & Automa
tisering (DIA) van VSB Bank. Erg 
lang heeft dit niet geduurd, want begin 
1996 is DIA opgegaan in lAFN. Dit 
gebeurde samen met lAS, de automa
tiseringsafdeling van AMEV Neder
land. We heten nu Informatie & Au
tomatisering Fortis Nederland, kort
weg lAFN. De grootste klanten zijn 
nog steeds VSB Bank en AMEV, maar 
we staan nu aan de vooravond van het 
samengaan met de automatiseringsaf
delingen van MeesPierson en Generale 
Bank Nederland. 

Over 25 jaar is er wellicht weer een 
feestje, maar in een totaal andere om
geving. 

Gehoord in 1974... 
De terminal doet het niet meer en mijn 

slipje zit er nog in! 

4 25 jaar online/realtime 


