WETENSWAARDIGHEDEN (24)
Kon men Zutphen vroeger al geen industriestad noemen, de stadswijk De Hoven aan de overzijde van de IJssel kon vrijwel nooit bogen op de aanwezigheid
van industrieën. Er waren een paar steenfabrieken en daar hield het dan wel
mee op.
Aan de Vliegendijk echter stond de Stoomwasserij 'De IJsselstroom' en die
representeerde een ander soort industrie. De wasserij is reeds jaren gelegen ten
gronde gegaan aan een andere industrie, namelijk die van wasmachines en aangezien men tegenwoordig zelf de was doet, was er geen emplooi meer voor 'De
IJsselstroom7. De gebouwen kregen een andere functie.
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DE POSTVERBINDING IN DE JAREN 1646-1648
TUSSEN 'S-GRAVENHAGE - VIA ZUTPHEN EN MUNSTER T.B.V.
DE VREDESONDERHANDELINGEN
De postmeester bij de legatie Frederick Uyttenhage, burger van Zutphen (1644)
De geschiedenis van de postverbinding tussen 's-Gravenhage en Munster i.v.m.
de vredesonderhandelingen wordt uitvoerig behandeld in het Duitse tijdschrift
Archiv fur deutsche Postgeschichte, Heft 1/1972, in het hoofdstuk 'Hollandische Kurierpost Den Haag-Munster' (blz. 32-36), van het artikel 'Postverbindungen fur das Westfalische Friedenskongress 1643 bis 1648', door Wilhelm
Fleitmann.
Het onderwerp komt verder in vogelvlucht aan de orde in het artikel van de
toenmalige archivaresse van Zutphen, mej. W. E. Smelt, 'De posterijen in
vroeger eeuwen, in de Zutphensche Courant van 10 en 11 juni 1941, en iets uitgebreider in het artikel van P. J. Koemans, d.d. 21 okt. 1986: Postkroniek van
Borculo. Het postvervoer van en naar Borculo in de loop der eeuwen, (hoofdstuk 111): De postverbinding Den Haag-Munster 1646-1648 en-de rol van de
herberg 'De Lebbenbrugge' hierin, als wisselplaats (blz. 6-8).
Vóór 1642 bestond er geen rechtstreekse postverbinding tussen 's-Gravenhage en Munster. De taakomschrijving die de Staten-Generaal in november
1643 aan hun buitengewoon gevolmachtigde ter voorbereiding van de vredesonderhandelingen te Munster, de hofmeester Arent van Dalen, gaven, omvatte
o.a. de opdracht zich op de hoogte te stellen omtrent een veilige route voor de
koeriersdienst tussen 's-Gravenhage en Munster. De kwestie kwam ter sprake
in een vergadering van de Staten-Generaal, waarbij enerzijds de gecommitteerde van Overijssel zich sterk maakte voor Deventer en anderzijds de gecommitteerde van stad en graafschap voor Zutphen als wisselplaats op de route 's-Gravenhage-Munster. Burgemeester Van der Capellen bereikte op 12 november
dat de hofmeester zich ter plaatse diende te oriënteren over de weg via Deventer
dan wel via Zutphen en na terugkeer uit Munster te melden welke weg zijns inziens het veiligste en het beste was voor de koeriersdienst in kwestie.
Naar aanleiding van zijn onderzoek stelde Arent van Dalen een tweetal memories op waarin hij de routes van respectievelijk Deventer-Munster en
Zutphen-Munster met hun plaatselijke voor- en nadelen nauwkeurig beschrijft
(Oud-archief Zutphen, inv. nr. 1854a).
Blijkens de definitieve beslissing van de Staten-Generaal d.d. 6 jan. 1646

