
1 
 

SAMBEEK (NB) 
 

Bestelhuis Sambeek 
 

Te Sambeek was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Boxmeer. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SANTPOORT (NH) 
 

Distributiekantoor Zandpoort 
 

Te Zandpoort was vanaf 1822 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Haarlem. Het distributiekantoor te Zandpoort werd op 31 augustus 1850 opgeheven 
en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SAS VAN GENT (ZL) 
 

Distributiekantoor Sas van Gend 
 

Te Sas van Gend was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Sas van Gend werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
postkantoor met de benaming Sas van Gent. 
 

SASSENHEIM (ZH) 
 

Distributiekantoor Sassenheӱm 
 

Te Sassenheim was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Leiden.  
 

  
 

Het distributiekantoor te Sassenheӱm werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming Sassenheim. 
 

SCHAGERBRUG (NH) 
 

Distributiekantoor Schagerbrug 
 

Te Schagerbrug was vanaf 1822 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Schagen. 
 

 
 

De benaming Schagerbrug met datum werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voor-
beeld uit 1830). 
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Het distributiekantoor te Schagerbrug werd op 31 augustus 1850 opgeheven en verplaatst naar Stol-
perbrug. Een hulppostkantoor werd gevestigd op 1 januari 1859. 
 

SCHAIJK (NB) 
 

Bestelhuis Schayk 
 

Te Schayk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Grave. Het bestelhuis werd op 15 oktober 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met 
de benaming Schaijk. 
 

SCHAIJKSE HOEK (NB) 
 

Distributiekantoor Schaykschen Hoek 
 

Te Schaykschen Hoek waren vanaf 1844 een distributiekantoor en een entrepot gevestigd behorende 
tot het postale gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te Schaykschen-
hoek werd op 31 augustus 1850 opgeheven en niet vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SCHALKWIJK (UT) 
 

Bestelhuis Schalkwyk 
 

Te Schalkwyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Utrecht. Het bestelhuis werd op 31 december 1856 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SCHARMER (GR) 
 

Bestelhuis Scharmer 
 

Te Scharmer was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Groningen. Het bestelhuis werd op 31 januari 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

SCHARNEGOUTUM (FR) 
 

Bestelhuis Scharnegoutum 
 

Te Scharnegoutum was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Sneek. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1863 tevens de postale dienstverlening voor Deer-
sum. Het bestelhuis werd in 1872 opgeheven. Het hulppostkantoor Scharnegoutum werd op 1 februari 
1877 gevestigd. 
 

SCHARSTERBRUG (FR) 
 

Bestelhuis Scharsterbrug 
 

Te Scharsterbrug was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1863 tevens de postale dienstverlening voor 
Older Ouwer, Ooster Nijega en Oosterhaule. Het bestelhuis werd op 9 december 1871 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
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SCHEEMDA (GR) 
 

Distributiekantoor Scheemda 
 

Te Scheemda was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Hoogezand.  
 

 
 

De aanduiding Scheemda werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 
1824, 1843 en 1845). Het distributiekantoor te Scheemda werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SCHELLUINEN (ZH) 
 

Bestelhuis Schelluinen 
 

Te Schelluinen was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Gorinchem. Het bestelhuis werd op 31 oktober 1874 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

SCHERMERHORN (NH) 
 

Bestelhuis Schermerhorn 
 

Te Schermerhorn was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd in 1867 opgeheven. Het hulppostkantoor Schermerhorn 
werd gevestigd op 16 juli 1874. 
 

SCHERPENISSE (ZL) 
 

Distributiekantoor Scherpenisse 
 

Te Scherpenisse was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Goes. Het distributiekantoor te Scherpenisse werd op 31 augustus 1850 opgehe-
ven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SCHERPENZEEL (FR) 
 

Bestelhuis Tolhek onder Scherpenzeel 
 

Te Tolhek onder Scherpenzeel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor 
Spanga. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met de 
benaming Scherpenzeel. 
 

SCHERPENZEEL (GD) 
 

Distributiekantoor Scherpenzeel 
 

Te Scherpenzeel was vanaf 1834 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Amersfoort.  
 

 
 

De aanduiding Scherpenzeel werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 
november 1835). Het distributiekantoor te Scherpenzeel werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
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SCHIEBROEK (ZH) 
 

Bestelhuis Schiebroek 
 

Te Schiebroek was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Rotterdam. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

SCHIPLUIDEN (ZH) 
 

Bestelhuis Schipluiden 
 

Te Schipluiden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Delft. Het bestelhuis werd op 30 september 1872 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SCHOONDIJKE (ZL) 
 

Bestelhuis Schoondyke 
 

Te Schoondyke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Breskens. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor met de benaming Schoondijke. 
 

SCHOONEBEEK (DR) zie OUD-SCHOONEBEEK 

 

SCHOONREWOERD (ZH) 
 

Bestelhuis Schoonrewoerd 
 

Te Schoonrewoerd was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Leerdam. Het bestelhuis werd op 31 maart 1901 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

SCHOORL (NH) 
 

Bestelhuis Schoorl 
 

Te Schoorl was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd toen geen hulppostkantoor op-
gericht. Met ingang van 15 november 1908 werd te Schoorl een hulppostkantoor gevestigd. 
 

SCHORE (ZL) 
 

Bestelhuis Schore 
 

Te Schore was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Goes. Het bestelhuis werd op 15 januari 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SCHOTEN (NH) 
 

Bestelhuis Schooten 
 

Te Schooten was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Haarlem. De benaming SCHOTEN werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven. Na opheffing van het be-
stelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Een hulppostkantoor werd later, op 16 januari 1911, 
gevestigd. 
 

SCHOTERZIJL (FR) 
 

Bestelhuis Schoterzijl 
 

Te Schoterzijl (gemeente Weststellingwerf) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Lemmer. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 
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SCHRAARD (FR) 
 

Bestelhuis Schraard 
 

Te Schraard was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Bolsward. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Wons. Het bestelhuis 
werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SCHUDDEBEURS (ZL) 
 

Bestelhuis Schuddebeurs 
 

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

SELLINGEN (GR) 
 

Bestelhuis Zellinge 
 

Te Zellinge was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Winschoten. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor 
met de benaming Sellingen. 
 

SEROOSKERKE (ZL) 
 

Bestelhuis Serooskerke 
 

Te Serooskerke (Op Schouwen-Duiveland) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 maart 1873 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
 

SEROOSKERKE (ZL) 
 

Bestelhuis Serooskerke 
 

Te Serooskerke (bij Veere, op Walcheren) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 juni 1873 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
 

SIDDEBUREN (GR) 
 

Bestelhuis Siddeburen 
 

Te Siddeburen was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Hoogezand. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Oostwolde, 
Tjuchem en Veendijk. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SIJBRANDAHUIS (FR) 
 

Bestelhuis Sijbrandahuis 
 

Te Sijbrandahuis (gemeente Dantumadeel) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 
 

SILVOLDE (GD) 
 

Distributiekantoor Silvolde 
 

Te Silvolde was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Terborgh. Het distributiekantoor te Silvolde werd in 1850 opgeheven. 
 

Bestelhuis Silvolde 
 

Te Silvolde was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Terborgh. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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SIMONSHAVEN (ZH) 
 

Bestelhuis Simonshaven 
 

Te Simonshaven (gemeente Geervliet) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Brielle. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1863 tevens de postale dienstverle-
ning voor Biert. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

SINT AGATHA (NB) 
 

Bestelhuis Sint Agatha 
 

Te Sint Agatha was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor 
Boxmeer. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SINT ANNA (GD) 
 

Bestelhuis Sint Anna 
 

Met ingang van 1870 was te Sint Anna een bestelhuis gevestigd behorende tot het ressort van het post-
kantoor Nijmegen. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

SINT ANNA TER MUIDEN (ZL) 
 

Bestelhuis Sint Anna ter Muiden 
 

Met ingang van 1 januari 1853 was te Sint Anna ter Muiden een bestelhuis gevestigd behorende tot het 
ressort van het postkantoor Sluis. Bij de opheffing van het bestelhuis is geen hulppostkantoor opgericht. 
 

SINT ANNALAND (ZL) 
 

Bestelhuis Sint Annaland 
 

Met ingang van 1853 was te Sint Annaland een bestelhuis gevestigd behorende tot het ressort van het 
postkantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 december 1860 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SINT ANTHONIS (NB) 
 

Bestelhuis Sint Anthonis 
 

Met ingang van 1 januari 1853 was te Sint Anthonis een bestelhuis gevestigd behorende tot het ressort 
van het postkantoor Boxmeer. Het bestelhuis werd op 14 december 1871 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

SINT JACOBIPAROCHIE (FR) 
 

Bestelhuis Sint Jacobie-Parochie 
 

Te Sint Jacobi-Parochie was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 31 december 1871 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

SINT JANSTEEN (ZL) 
 

Bestelhuis Sint Jansteen 
 

Te Sint Jansteen was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Hulst. Het bestelhuis werd op 30 september 1868 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SINT KRUIS (ZL) 
 

Bestelhuis Sint Kruis 
 

Te Sint Kruis was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Sluis. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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SINT LAURENS (ZL) 
 

Bestelhuis Sint Laurens 
 

Te Sint Laurens was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

SINT MAARTEN (NH) 
 

Bestelhuis Sint Maarten 
 

Te Sint Maarten was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1856 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

SINT MAARTENSBRUG (NH) 
 

Bestelhuis Sint Maartensbrug 
 

Te Sint Maartensbrug was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Schagen. Het bestelhuis werd op 30 april 1902 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SINT MAARTENSDIJK (ZL) 
 

Distributiekantoor Sint Maartensdijk 
 

Te Sint Maartensdijk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale ge-
bied van het postkantoor Steenbergen. Het distributiekantoor te Sint Maartensdijk werd op 31 augustus 
1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SINT NICOLAASGA (FR) 
 

Bestelhuis Sint Nicolaasga 
 

Te Sint Nicolaasga was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

SINT PANCRAS (NH) 
 

Bestelhuis Sint Pancras 
 

Te Sint Pancras was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SINT PHILIPSLAND (ZL) 
 

Bestelhuis Sint Philipsland 
 

Te Sint Philipsland was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Tholen. Het bestelhuis werd op 31 oktober 1873 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SLAGHAREN (OV) 
 

Bestelhuis Slagharen 
 

Te Slagharen was vanaf .. een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Dedemsvaart. Het bestelhuis werd in 1868 opgeheven en toen niet vervangen door een hulppostkantoor. 
Het hulppostkantoor te Slagharen werd opgericht op 15 augustus 1907. 
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SLEEN (DR) 
 

Bestelhuis Sleen 
 

Te Sleen was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Assen. Het bestelhuis werd op 31 januari 1865 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SLEEUWIJK (NB) 
 

Distributiekantoor Sleeuwyk 
 

Te Sleeuwyk werd in 1820 een entrepot ingericht. Verder was te Sleeuwyk vanaf 1822 tot 1826 een 
distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Gorinchem. Het en-
trepot werd op 30 september 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SLIKKERVEER (ZH) 
 

Bestelhuis Slikkerveer 
 

Te Slikkerveer was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Rotterdam. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1853 tevens de postale dienstverlening voor Bolnes. 
Het bestelhuis werd op 30 september 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SLOCHTEREN (GR) 
 

Distributiekantoor Slochteren 
 

Te Slochteren was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkan-
toor Hoogezand. Het distributiekantoor te Slochteren werd op 31 augustus 1850 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
 

SLOTEN (FR) 
 

Distributiekantoor Sloten 
 

Te Sloten was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Sneek. 
 

 
 

De benaming Sloten werd door het distributiekantoor met potlood aangebracht (voorbeeld uit 1841). 
 
 

 
 

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

SLOTERDIJK (NH) 
 

Bestelhuis Slooten (Sloterdyk) 
 

Te Slooten (Sloterdyk) was vanaf 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Amsterdam. Het bestelhuis werd op 31 maart 1873 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming Sloterdijk. 
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SLUIS (ZL) 
 

Distributiekantoor Sluis 
 

Te Sluis was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Breskens.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Sluis werd op 30 september 1839 opgeheven en vervangen door een postkan-
toor. 
 

SLUISKIL (ZL) 
 

Bestelhuis Sluiskil 
 

Te Sluiskil was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Neuzen (Terneuzen). Het bestelhuis werd op 30 juni 1888 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SMILDE (DR) 
 

Distributiekantoor Smilde 
 

Te Smilde was vanaf 1817 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Assen. 
 

 
 

Het stempel SMILDE (met punt) was in gebruik van 1843 tot en met 1848. Het distributiekantoor te 
Smilde werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

SNAKKERBUREN (FR) 
 

Bestelhuis Snakkerburen 
 

Te Snakkerburen was vanaf 1 januari 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SOERENDONK (NB) 
 

Bestelhuis Soerendonk 
 

Te Soerendonk was vanaf 1867 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Geldrop. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het hulp-
postkantoor Soerendonk werd opgericht op 1 september 1902. 
 

SOEST (UT) 
 

Distributiekantoor Soest 
 

Te Soest was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Amersfoort. Het distributiekantoor te Soest werd op 31 augustus 1850 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
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SOESTERBERG (UT) 
 

Distributiekantoor Soesterberg 
 

Te Soesterberg was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Amersfoort.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Soesterberg werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
bestelhuis. 
 

Bestelhuis Soesterberg 
 

Te Soesterberg was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Amersfoort. Het bestelhuis werd op 31 mei 1852 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

SOMMELSDIJK (ZL) 
 

Distributiekantoor Sommelsdyk 
 

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

 

 
 

Het distributiekantoor te Sommelsdÿk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming Sommelsdyk.  
 

 
 

Het stempel met de benaming Sommelsdÿk werd door het hulppostkantoor verder gebruikt. 
 

SON (NB) 
 

Bestelhuis Son 
 

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

SPAARNDAM (NH) 
 

Bestelhuis Sparendam (Spaarndam) 
 

Te Sparendam (Spaarndam) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Haarlem. Het bestelhuis werd op 31 mei 1895 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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SPAARNWOUDE (NH) 
 

Bestelhuis Spaarnwoude 
 

Te Spaarnwoude was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Haarlem. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

SPANKEREN (GD) 
 

Bestelhuis Spankeren 
 

Te Spankeren (gemeente Rheden) was vanaf 1 maart 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Doesburg. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

SPIJK (ZH) 
 

Bestelhuis Spyk 
 

Te Spyk (gemeente Heukelom) was vanaf 1 januari 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-
tale gebied van het postkantoor Gorinchem. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

SPIJKENISSE (ZH) 
 

Bestelhuis Spykenisse 
 

Te Spykenisse was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Brielle. Het bestelhuis werd op 31 juli 1865 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor 
met de benaming Spijkenisse. 
 

SPIJKERBOOR (DR) 
 

Bestelhuis Spykerboor en Bareveld 
 

Te Spykerboor en Bareveld (gemeente Anlo) was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Assen. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulp-
postkantoor opgericht. 
 

STAD AAN ’T HARINGVLIET (ZH) 
 

Distributiekantoor Stad aan ’t Haringvliet 
 

Te Stad aan ’t Haringvliet was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Dirksland.  
 

  
 

Het distributiekantoor te Stad aan ’t Haringvliet werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

STADSKANAAL (GR) 
 

Distributiekantoor Stadskanaal 
 

Te Stadskanaal was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Veendam. Het distributiekantoor te Stadskanaal werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
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STADSPOLDER (GR) 
 

Bestelhuis Stadspolder 
 

Te Stadspolder (gemeente Beerta) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Winschoten. Na opheffing van het bestelhuis in 1864 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

STANDDAARBUITEN (NB) 
 

Bestelhuis Standdaarbuiten 
 

Te Standdaarbuiten was in 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Oudenbosch. 
 

 
 

Het eerste kantoornaamstempel van STANDAARBUITEN was foutief omdat een letter D ontbrak. 
 

 
 

In 1859 werd een nieuw kantoornaamstempel aangemaakt met de juiste benaming STANDDAARBUI-
TEN. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

STAPHORST (OV) 
 

Distributiekantoor Staphorst 
 

Te Staphorst was vanaf 1830 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Meppel. Het distributiekantoor te Staphorst werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

STAVENISSE (ZL) 
 

Distributiekantoor Stavenisse 
 

Te Stavenisse was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Steenbergen. Het distributiekantoor te Stavenisse werd op 31 augustus 1850 opgehe-
ven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

STAVOREN (FR) 
 

Bestelhuis Stavoren 
 

Te Stavoren was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Bolsward. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

STEDUM (GR) 
 

Bestelhuis Stedum 
 

Te Stedum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Appingadam (Appingedam). Het bestelhuis werd op 31 oktober 1869 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

STEEG (GD) zie DE STEEG 
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STEENDEREN (GD) 
 

Bestelhuis Steenderen 
 

Te Steenderen was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Zutphen. Het bestelhuis werd op 31 december 1852 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

STEENSEL (NB) 
 

Bestelhuis Steensel 
 

Te Steensel was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

STEENWIJK (OV) 
 

Distributiekantoor Steenwyk 
 

Te Steenwyk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd.  
 

 
 

 
 

Het distributiekantoor te Steenwyk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een post-
kantoor. 
 

STEGGERDA (FR) 
 

Bestelhuis Steggerdasloot 
 

Te Steggerdasloot was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Steenwijk. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor met de benaming Steggerda. 
 

STELLENDAM (ZH) 
 

Distributiekantoor Stellendam 
 

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

 
 

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

STIPHOUT (NB) 
 

Bestelhuis Stiphout 
 

Te Stiphout was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Helmond. Na opheffing van het bestelhuis op 31 januari 1869 werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 
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STOLPERBRUG (NH) 
 

Distributiekantoor Stolperbrug 
 

Te Stolperbrug was vanaf 1850 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Schagen.  
 

 
 

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

STOLWIJK (ZH) 
 

Bestelhuis Stolwyk 
 

Te Stolwyk was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Gouda. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Berkenwoude. Vanaf 1864 
werd de benaming De Beijersche en de Stolwijksche Sluis. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met de benaming Stolwijk. 
 

STOPPELDIJK (ZL) 
 

Bestelhuis Stoppeldyk 
 

Te Stoppeldyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Hulst. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor met de benaming Stoppeldijk. 
 

STOUTENBURG (UT) 
 

Bestelhuis Stoutenburg 
 

Te Stoutenburg was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Amersfoort. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

STRIJENSAS (ZH) 
 

Bestelhuis Stryensas 
 

Te Stryensas (gemeente Strijen) was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Dordrecht. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd toen geen 
hulppostkantoor opgericht. Met ingang van 1 November 1918 werd te Strijensas een hulppostkantoor 
gevestigd. 
 

STRIJP (NB) 
 

Bestelhuis Stryp 
 

Te Stryp was vanaf 1 januari 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Eindhoven. Na opheffing van het bestelhuis in 1878 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
Met ingang van 16 September 1918 werd een hulppostkantoor gevestigd te Strijp. 
 

SUAMEER (FR) 
 

Bestelhuis Suameer 
 

Te Suameer (gemeente Tietjerksteradeel) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-
tale gebied van het postkantoor Dragten (Drachten). Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd toen 
geen hulppostkantoor opgericht. Met ingang van 1 februari 1948 werd te Suameer een hulppostkantoor 
gevestigd. 
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SUAWOUDE (FR) 
 

Bestelhuis Suawoude 
 

Te Suawoude was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 31 maart 1876 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

SUSTEREN (LB) 
 

Distributiekantoor Susteren 
 

Te Susteren was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Roermond. In 1836 werd het distributiekantoor opgeheven maar in 1839 opnieuw in werking 
gesteld. Tevens was vanaf 1845 tot en met 1850 een entrepot en een paardenpoststation gevestigd. 
Het distributiekantoor en entrepot te Susteren werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 
 


