
Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 246 Een telefoon voor Hofstede f # Terweide&quot; Uit het archief van Ridderhofstad &quot;Voorn&quot; is de korte briefwisseling te voorschijn gel<omen,die de plaatsing van de palen regelt voor de telefoonleiding naar Hofstede &quot;Terweide&quot;. Palendie geplaatst moesten worden door de Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij uitAmsterdam. Amsterdam, 21 Juli 1906. Den Heere Jhr. J. W. A. Barchman Wuytiers van Vliet Burgemeester, Amersfoort. Hoogwelgeboren Heer, Ten einde uitvoering te kunnen geven aan eene bij ons ingekomen aanvrage tot aansluiting van de Hofstede &quot;Terweide&quot; aan ons te-lephoonnet te Utrecht, behoeven wij de vergunning voor het plaatsen van 17palen, op onderlinge afstanden van ± 50 M, langs denparticulieren weg van den Schutsluis in de Leidschevaart tot aan den Groenen Dijk in de gemeente Vleuten, zooals is voorgesteldopbijgaande schetsteekening. Wij komen U daarom beleefdelijk uitnoodigen ons daartoe wel Uwe vergunning te willen geven en in het vertrouwen op eene gunsti-ge beschikking op ons vezoek zouden wij dan tevens gaarne van U vernemen met wie wij namens Ute dezer zake in overleg kunnentreden.

Hoogachtend Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij Particulieren handen Rond 1877 druppelde ook in Nederlandhet nieuws binnen van de uitvinding diede Amerikaan Alexander Graham Bellhad gedaan. Hij had een apparaat ont-wikkeld waarmee de trillingen van demenselijke stem elektrisch konden wor-den overgebracht. Op die manier kon-den twee personen via een draad met el-kaar spreken. In de zomervakantie van1879 kreeg dhr. H. F. R. Hubrechts vande International Bell Telephon Com-pany toestemming om in Nederland vanstart te gaan met de Bell-telephoon. Amsterdam In 1880 verzoeken zowel Hubrechtsals de International Bell TelephonCompany de gemeente Amsterdam omde concessie te krijgen voor de exploi-tatie van een telefoonnet. De bruikbaar-heid van deze nieuwe vinding werd ge-toond door tussen twee lokaliteiten inArtis een telefoonverbinding tot standte brengen. Een initiatief van de Inter-national Telephon Company.Deze proef werd een groot succes. Eenieder was zeer tevreden. Ook de ge-meente Amsterdam. Deze verleende deconcessie aan de inmiddels opgerichteN. V. Nederlandsche Bell TelephoonMaatschappij. Direkteur werd de man die toen alsgrootste telefoon deskundige kon wor-den beschouwd; de heer Hubrechts. In Holstede 'lerweide&quot; over

het hele land uit.De exploitatie van de telefoon in de be-ginjaren was vrijwel overal een zaak vanparticulieren ondernemingen. Magische machine Dat de telefoon in zijn beginjaren be-schouwd werd als een magische machi-ne blijkt wel uit de tekst in een adverten-tie van omstreeks 1880 (advertentie vanPeck en Co Nieuwendijk 74 Amster-dam). 1880 wordt met de aanleg van het Am-sterdamse telefoonnet begonnen. Deeerste lijst van telefoonabonnees hadeen lengte van 175 namen.In 1888 werden de eerste interlokaleverbindingen, met Haarlem en Zaan-dam, tot stand gebracht en spoedigvolgden de concessie uitbreidingen metde verbindingen Amsterdam-Rotter-dam en Amsterdam-'s-Gravenhage.Verbindigen tussen plaatselijke conces-sies, de maatschappij slaat zijn vleugels












