Noten

WETENSWAARDIGHEDEN (1 8)

1. 14e jaargang, afl. 1, 15 jan. 1894, pag. 17-24, met veel afbeeldingen.
2. Ir A. E. R. Collette heeft zich beijverd voor de aanleg van telefoonverbindingen over de
Noordzee; hij is later hoofdingenieur-directeur van de telegrafie geworden; in 'Honderd Jaar
Telefonie, 1881-1981' staat een uitvoerige beschrijving van de experimenten waaraan Collette
heeft gewerkt.
3. Uitgave van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Hoofddirectie Telecommunicatie, 's-Gravenhage 1981.
4. In de Tweede Wereldoorlog verwoest; op deze plaats staat nu het Baudartius College.
5. Het is bekend dat abonnees een kwartje moesten betalen bij het niet krijgen van verbinding,
logisch, want de telefoniste moest er wel het werk voor verrichten.
6. De namen van de aandeelhouders staan vermeld in de akte van oprichting van de Z.T.M., een
fotocopie ervan berust in de Documentatie (Telefoon in Zutphen).
7. Weergegeven in het boek 'Honderd Jaar Telefoon', pag. 52.
8. Zutphensche Courant van 30 juni 1893.
9. Thans: Burg. Dijckmeesterweg 1.
10. Zutphensche Courant van 10 april 1920: 'Onze telefoon'.
11. Het zal duidelijk zijn dat de ontwikkeling van de radio voor de deur staat, kabels zullen er
nog stees nodig zijn om via welk toestel dan ook, te communiceren, draadloze telefoons uitgesloten uiteraard . . .

HET STEDELIJK MUSEUM
ten behoeve van uw historisch onderzoek
- voorwerpen betreffende de geschiedenis van stad en

graafschap
topografische collectie: gedrukte kaarten, schilderijen,
prenten, foto's, prentbriefkaarten
- historische tentoonstellingen
-

Het deel van de topografische collectie dat niet geëxposeerd is, kan tijdens
kantooruren bekeken worden na een telefonische afspraak (05750 - 16878).
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In de Kapperallee, aan de Gorsselse kant, staat een vrij klein huis met de naam
'Albemarle'. Het is bedoeld als portierswoning van De Voorst en het is een element dat voorkomt in de Engelse landschapsstijl. In Engeland kent men bij veel
kastelen en landhuizen een oprijlaan die wel enige kilometers lang kan zijn en
dan heeft een poortwachterswoning wel degelijk zin. In dit geval kan men,
staande bij de portierswoning het huis De Voorst al op enige afstand zien liggen, zodat het geheel een beetje lachwekkend aandoet.
Het huis is ondanks zijn achttiende-eeuwse uiterlijk vrij nieuw. Het werd in
de jaren 1909-1911 ontworpen door de architecten J. J. en M. A. van Nieukerken in opdracht van E. C. C. Völcker, eigenaar van De Voorst.
H.

