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DAARLE (OV) 
 

Bestelhuis Daarle 
 

Te Daarle was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Almelo. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DALEN (DR) 
 

Bestelhuis Dalen 
 

Te Dalen was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Coevorden. Het bestelhuis werd op 30 juni 1851 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

DALERVEEN (DR) 
 

Bestelhuis Dalerveen 
 

Te Dalerveen was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Coevorden. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het hulp-
postkantoor te Dalerveen werd op 17 oktober 1921 gevestigd. 

 

DALFSEN (OV) 
 

Distributiekantoor Dalfsen 
 

Te Dalfsen was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zwolle. Het distributiekantoor te Dalfsen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervan-
gen door een hulppostkantoor. 
 

DE BILDT (UT) 
 

Distributiekantoor De Bildt 
 

Te De Bildt was vanaf 1820 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Utrecht. 
 

 
 

Het distributiekantoor te De Bildt werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. Het door het distributiekantoor gebruikte stempel werd door het hulppostkantoor verder 
gebruikt zoals de voorbeelden uit 1866 en 1871. Op 29 mei 1872 werd een nieuw kantoornaamstempel 
verstrekt met schreefloze letters. 

 

DE BULT (GR) 
 

Distributiekantoor De Bult 
 

Te De Bult (bij Winschoten) was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Winschoten. Het distributiekantoor te De Bult werd in 1824 opgeheven en 
niet vervangen. 

 

DE COCKSDORP (NH) 
 

Bestelhuis De Cocksdorp 
 

Te De Cocksdorp was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Texel. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
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DE GOUWE (NH) 
 

Bestelhuis De Gouwe 
 

Te De Gouwe (gemeente Hoogwoud)was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis op 30 september 1870 werd geen 
hulppostkantoor opgericht. 

 

DE HAANSBERG (NB) 
 

Bestelhuis De Haansberg 
 

Te De Haansberg (gemeente Etten) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Breda. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

DE HEEN (NB) 
 

Bestelhuis De Heen 
 

Te De Heen was vanaf 1 januari 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Steenbergen. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. 
Het hulppostkantoor te De Heen werd op 1 juni 1913 gevestigd. 

 

DE HOEVEN (NB) zie HOEVEN 
 

DE KOOT (ZH) 
 

Bestelhuis De Koot 
 

Te De Koot (bij Hillegersberg) was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Rotterdam. Na opheffing van het bestelhuis op 30 september 1870 werd geen 
hulppostkantoor opgericht. 

 

DE KWAKEL (NH) 
 

Bestelhuis De Kwakel 
 

Te De Kwakel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Amsterdam. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DE LAGE ZWALUWE (NB) zie LAGE ZWALUWE 
 

DE LEMMER (FR) zie LEMMER 
 

DE LIER (ZH) 
 

Bestelhuis Lier 
 

Te Lier was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van postkantoor 
Delft.  
 

 
 

Het bestelhuis te Lier werd op 30 april 1881 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DE LIGTMIS (OV) 
 

Distributiekantoor De Ligtmis 
 

Te De Ligtmis (gemeente Nieuw Leusen) waren een distributiekantoor en een entrepot gevestigd. Het 
distributiekantoor te De Ligtmis werd op 31 augustus 1850 opgeheven. 
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DE LUTTE (OV) 
 

Bestelhuis De Lutte 
 

Te De Lutte was vanaf 1 januari 1866 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Oldenzaal. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd toen geen hulppostkantoor opge-
richt. Het hulppostkantoor te De Lutte werd op 1 december 1903 gevestigd. 

 

DE MATEN (DR) 
 

Bestelhuis De Maten 
 

Te De Maten (gemeente Emmen) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Assen. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

DE MEERN (UT) 
 

Bestelhuis De Meern 
 

Te De Meern was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Utrecht. Het bestelhuis werd op 31 december 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 

 

DE MOERDIJK (NB) zie MOERDIJK 
 

DE POORTERY (NB) 
 

Bestelhuis De Poortery 
 

Te De Poortery was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Bergen op Zoom. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DE PURMER (NH) 
 

Bestelhuis De Purmer 
 

Te De Purmer (gemeente Edam) was vanaf 1 juli 1866 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Wormerveer. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 

 

DE RIETMOLEN (GD) 
 

Bestelhuis De Rietmolen 
 

Te De Rietmolen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Winterswijk. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DE STEEG (GD) 
 

Distributiekantoor Rheeder en Middachter Steeg 
 

Te Steeg was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Velp (Gelderland).  
 

 
 

De benaming Steeg werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1841 en 
1849). Het distributiekantoor te Steeg werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming De Steeg. 

 



4 
 

DE VALOM (FR) 
 

Bestelhuis De Valom 
 

Te De Valom (gemeente Dantumadeel) was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 

 

DE WAAL (NH) 
 

Bestelhuis De Waal 
 

Te De Waal was vanaf 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Texel. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DE WIJK (DR) 
 

Bestelhuis De Wyk 
 

Te De Wyk was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Meppel. Het bestelhuis werd in 1856 opgeheven. 
 

Te De Wyk was vanaf 1862 opnieuw een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Meppel. Het bestelhuis werd op 31 december 1864 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DE WILP (GR) 
 

Bestelhuis De Wilp 
 

Te De Wilp was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Groningen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

DEDEMSVAART (OV) 
 

Distributiekantoor Dedemsvaart 
 

Te Dedemsvaart was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Zwolle. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Dedemsvaart werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 

 

DEERSUM (FR) 
 

Bestelhuis Deersum 
 

Te Deersum was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Almelo. Na opheffing van het bestelhuis, eveneens in 1863, werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DEEST (GD) 
 

Bestelhuis Deest 
 

Te Deest was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Nijmegen. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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DEIL (GD) 
 

Bestelhuis Deil 
 

Te Deil was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 31 oktober 1869 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DELDEN (OV) 
 

Distributiekantoor Delden 
 

Te Delden was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zwolle. Tevens was in 1810 een paardenpoststation ingericht. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Delden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DELFGAUW (ZH) 
 

Bestelhuis Delfgaauw 
 

Te Delfgaauw was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Delft. Na opheffing van het bestelhuis op 30 oktober 1872 werd een hulppostkantoor opgericht 
te Vrijenban (zie aldaar). 

 

DELFSHAVEN (ZH) 
 

Distributiekantoor Delfshaven 
 

Te Delfshaven was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een postkantoor. 

 

DELFZIJL (GR) 
 

Distributiekantoor Delfzijl 
 

Te Delfzijl was van 1 april 1811 tot en met 29 september 1811een distributiekantoor gevestigd. Na de 
opheffing van het distributiekantoor werd een postkantoor opgericht. 

 

DEMEN (NB) 
 

Bestelhuis Demen 
 

Te Demen was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Grave. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale zaken voor de plaatsen Dieden en Neerlangel. Het 
bestelhuis werd op 31 maart 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DEN ANDEL (GR) 
 

Bestelhuis Andel 
 

Te Andel werd in 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Winsum (Groningen). Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
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DEN BOMMEL (ZH) 
 

Distributiekantoor Den Bommel 
 

Te Den Bommel was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Dirksland.  
 

 
 

De aanduiding Den Bommel (D.B.) werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld 
uit 1822). Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DEN DUNGEN (NB) 
 

Bestelhuis Den Dungen 
 

Te Den Dungen was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 30 juni 1905 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DEN ELSHOUT (ZH) 
 

Bestelhuis Den Elshout 
 

Te Den Elshout was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Dordrecht. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale voorziening van Kinderdijk. Na opheffing 
van het bestelhuis in 1857 werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DEN HAM (GR) 
 

Bestelhuis Den Ham 
 

Te Den Ham (gemeente Aduard) was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 

 

DEN HAM (UT) 
 

Bestelhuis Den Ham 
 

Te Den Ham (gemeente Hoogland) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Amersfoort. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkan-
toor opgericht. Het hulppostkantoor te Den Ham werd op 17 september 1907 gevestigd. 

 

DEN HOORN (NH) 
 

Bestelhuis Den Hoorn 
 

Te Den Hoorn (gemeente Texel) was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Den Helder. Na opheffing van het bestelhuis in 1864 werd geen hulppostkan-
toor opgericht. Het hulppostkantoor te Den Hoorn werd op 16 mei 1918 gevestigd. 

 

DENEKAMP (OV) 
 

Distributiekantoor Denekamp 
 

Te Denekamp was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Oldenzaal. Het distributiekantoor te Denekamp werd op 31 augustus 1850 opgeheven 
en vervangen door een hulppostkantoor. 
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DEURSEN (NB) 
 

Bestelhuis Deursen 
 

Te Deursen was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Grave. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale zaken voor Dennenburg. Het bestelhuis werd 
op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DEUTEREN (NB) 
 

Bestelhuis Deuteren 
 

Te Deuteren was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 14 december 1876 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 

 

DIDAM (GD) 
 

Distributiekantoor Didam 
 

Te Didam was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Zevenaar. In 1841 werd het provinciaal distributiekantoor omgezet in een rijks dis-
tributiekantoor. Het distributiekantoor te Didam werd op 31 augustus 1850 opgeheven doch pas ver-
vangen door een hulppostkantoor op 1 april 1851. 

 

DIEMEN (NH) 
 

Bestelhuis Diemen 
 

Te Diemen was vanaf 1869 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Amsterdam.  
 

 
 

Na opheffing van het bestelhuis te Diemen in 1877 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

DIEMERBRUG (NH) 
 

Distributiekantoor Diemerbrug 
 

Te Diemerbrug was vanaf 1825 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Amsterdam.  
 

 
 

De aanduiding Diemerbrug werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 
1838). Het distributiekantoor te Diemerbrug werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 

 

DIEREN (GD) 
 

Distributiekantoor Dieren 
 

Te Dieren was in 1811 een distributiekantoor tevens entrepot gevestigd behorende tot het postale ge-
bied van het postkantoor Doesburg.  
 

 
 

De aanduiding Dieren werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1849). 
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Het distributiekantoor en entrepot te Dieren werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

 
 

Het stempel dat in gebruik was door het distributiekantoor (DIEREN.) werd vanaf 1 september 1850 
verder gebruikt door het hulppostkantoor. 
 

DIESSEN (NB) 
 

Bestelhuis Diessen 
 

Te Diessen was in 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Tilburg.  
 

  
 

Het bestelhuis te Diessen werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DIEVERBRUG (DR) 
 

Distributiekantoor Dieverbrug 
 

Te Dieverbrug was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkan-
toor Assen. Tevens was een paardenpoststation ingericht. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Dieverbrug werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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DINXPERLO (GD) 
 

Distributiekantoor Dinxperlo 
 

Te Dinxperlo was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Terborgh.  
 

 
 

De aanduiding Dinxperlo werd door het distributiekantoor in handschrift aangebracht (voorbeeld uit 
1832). Het distributiekantoor te Dinxperlo werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 

 

DOETINCHEM (GD) 
 

Distributiekantoor Doetinchem 
 

Te Doetinchem was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Doesburg. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Doetinchem werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

DOMMELEN (NB) 
 

Bestelhuis Dommelen 
 

Te Dommelen was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 14 mei 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 

 

DONGEN (NB) 
 

Bestelhuis Dongen 
 

Te Dongen was vanaf 18?? een bestelhuis gevestigd behorende tot het postgebied van het postkantoor 
Oosterhout. 
 

 
 

Het bestelhuis werd op 31 maart 1851 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. Het stempel 
van het bestelhuis werd later verder gebruikt door het hulppostkantoor (voorbeeld van 1864). 
 

DONIAGA (FR) 
 

Bestelhuis Doniaga 
 

Te Doniaga (gemeente Doniawerstal) was vanaf 1 juni 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 is geen hulp-
postkantoor gevestigd. 
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DONKERBROEK (FR) 
 

Bestelhuis Donkerbroek 
 

Te Donkerbroek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 

 

DOORN (UT) 
 

Distributiekantoor Doorn 
 

Te Doorn was vanaf 1820 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Utrecht. 
 

 
 

Door het distributiekantoor werd de benaming Doorn met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1834 
twee maal en 1841). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Doorn werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. Afdrukken zijn bekend door gebruik van het stempel op het hulppostkantoor en later door 
het postkantoor tot in 1888. 

 

DOORNENBURG (GD) 
 

Bestelhuis Doornenburg 
 

Te Doornenburg was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Zevenaar. Het bestelhuis werd op 30 juni 1862 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 

 

DOORWERTH (GD) 
 

Distributiekantoor Doorwerth 
 

Te Doorwerth was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkan-
toor Arnhem. Het distributiekantoor te Doorwerth werd op 31 augustus 1850 opgeheven. 
 

Bestelhuis Doorwerth 
 

Te Doorwerth werd in 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Arnhem.  

 
 

Het bestelhuis te Doorwerth werd op 31 december 1866 opgeheven en niet vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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DORKWERD (GR) 
 

Bestelhuis Dorkwerd 
 

Te Dorkwerd, gemeente Hoogkerk, was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Groningen. Nadat het bestelhuis in 1873 was opgeheven werd geen hulp-
postkantoor opgericht. 

 

DORST (NB) 
 

Bestelhuis Dorst 
 

Te Dorst was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Breda. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 

 

DRACHTEN (FR) 
 

Distributiekantoor Dragten 
 

Te Dragten was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen.  
 

 
 

De aanduiding Dragten werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1849). 
Het distributiekantoor te Dragten werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DRACHTSTERCOMPAGNIE (FR) 
 

Bestelhuis Dragster-Compagnie 
 

Te Dragster-Compagnie was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Drachten. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

DREISCHOR (ZL) 
 

Bestelhuis Dreischor 
 

Te Dreischor was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 14 januari 1872 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 

 

DREMPT (GD) 
 

Bestelhuis Drempt 
 

Te Drempt was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Doesburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 

 

DREUMEL (GD) 
 

Distributiekantoor Dreumel 
 

Te Dreumel was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Tiel. Het distributiekantoor te Dreumel werd op 31 augustus 1850 opgeheven en later ver-
vangen door een bestelhuis. 
 

Bestelhuis Dreumel 
 

Te Dreumel was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 31 december 1862 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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DRIEBERGEN (UT) 
 

Distributiekantoor Driebergen 
 

Te Driebergen was vanaf 1828 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Zeist.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Driebergen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 

 

DRIEL (GD) 
 

Bestelhuis Driel 
 

Te Driel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Arnhem. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DRIESUM (FR) 
 

Bestelhuis Driesum 
 

Te Driesum was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Dokkum. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 

 

DRIEWEGEN (ZL) 
 

Bestelhuis Driewegen 
 

Te Driewegen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Goes. Het bestelhuis werd in 1857 opgeheven. 
 

Bestelhuis Driewegen 
 

Te Driewegen was vanaf 1863 een nieuw bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Neuzen (Terneuzen). Nadat het bestelhuis in 1874 was opgeheven werd geen hulppost-
kantoor gevestigd. 

 

DRIMMELEN (NB) 
 

Bestelhuis Drimmelen 
 

Te Drimmelen was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Geertruidenberg. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 

 

DRUMPT (GD) 
 

Bestelhuis Drumpt 
 

Te Drumpt was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Tiel. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DRUNEN (NB) 
 

Entrepot Druenen 
 

Te Druenen was vanaf 1722 een entrepot gevestigd. 
 

 
 

Het entrepot te Druenen werd op 31 december 1806 opgeheven.  
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Distributiekantoor Drunen en Nieuwkuik 
 

Te Drunen en Nieuwkuik was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Heusden. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Drunen en Nieuwkuik werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor met de benaming Drunen. Het door het distributiekantoor gebruikte stempel 
werd door het hulppostkantoor verder gebruikt. 

 

DRUTEN (GD) 
 

Distributiekantoor Druten 
 

Te Druten was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Nijmegen. Het distributiekantoor te Druten werd op 31 augustus 1850 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 

 

DUBBELDAM (ZH) 
 

Bestelhuis Dubbeldam 
 

Te Dubbeldam was vanaf 1870 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Dordrecht. Het bestelhuis werd op 15 februari 1894 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 

 

DUIVENDIJKE (ZL) 
 

Bestelhuis Duivendyke 
 

Te Duivendyke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 maart 1874 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 

 

DUIZEL (NB) 
 

Bestelhuis Duizel 
 

Te Duizel was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

DUSSEN (NB) 
 

Bestelhuis Dussen 
 

Te Dussen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Heusden. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 

 

DUURSWOLDE (FR) 
 

Bestelhuis Duurswolde 
 

Te Duurswolde was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 is geen hulppostkantoor opgericht. 

 
 


