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VAASSEN (GD) 
 

Distributiekantoor Vaassen 
 

Te Vaassen was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Apeldoorn. Het distributiekantoor te Vaassen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VALBURG (GD) 
 

Bestelhuis Valburg 
 

Te Valburg was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Nijmegen. Het bestelhuis werd op 31 januari 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VALKENBURG (ZH) 
 

Bestelhuis Valkenburg 
 

Te Valkenburg in Zuid-Holland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Leiden.  
 

 
 

Het bestelhuis werd op 30 september 1861 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VALKENSWAARD (NB) 
 

Distributiekantoor Valkenswaard 
 

Te Valkenswaard was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Eindhoven. Het distributiekantoor te Valkenswaard werd op 31 augustus 1850 
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VAN EWIJCKSLUIS (NH) 
 

Bestelhuis Van Ewycksluis 
 

Te Van Ewycksluis (gemeente Zijpe) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1866 werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 
 

VARIK (GD) 
 

Bestelhuis Varik 
 

Te Varik was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Tiel. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VARSSEVELD (GD) 
 

Distributiekantoor Varsseveld 
 

Te Varsseveld was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Terborgh. Het provinciaal distributiekantoor werd in 1842 omgezet in een 
rijksdistributiekantoor. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Varsseveld werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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VECHTEN (UT) 
 

Bestelhuis Vechten 
 

Te Vechten (gemeente Bunnik) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 

gebied van het postkantoor Utrecht. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppost-

kantoor opgericht. 

 

VEEN (NB) 
 

Distributiekantoor Veen 
 

Te Veen was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Heusden.  
 

 
 

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

VEENENDAAL (UT) 
 

Distributiekantoor Veenendaal 
 

Te Veenendaal was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Utrecht. 
 

 
 

De benaming Veenendaal werd door het distributiekantoor in verkortingen met de pen aangebracht 
(voorbeeld 1827). 
 

 
 

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

VEENHUIZEN (NH) 
 

Bestelhuis Veenhuizen 
 

Te Veenhuizen (gemeente Heerhugowaard) was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd beho-
rende tot postale gebied van het postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen 
hulppostkantoor opgericht. Het hulppostkantoor Veenhuizen werd op 1 januari 1871 gevestigd. 
 

VEENKLOOSTER (FR) 
 

Bestelhuis Veenklooster 
 

Te Veenklooster (gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland) was vanaf 1858 een bestelhuis geves-
tigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 
1870 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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VEENWOUDEN (FR) 
 

Bestelhuis Veenwoude 
 

Te Veenwoude was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Dokkum. Het bestelhuis werd op 31 mei 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

VEERE (ZL) 
 

Postkantoor Veere 
 

In 1807 was te Veere een onderkantoor van Middelburg gevestigd met de benaming Terveere.  
 

 
 

Het kantoor te Veere werd postkantoor in 1811. 
 

Het postkantoor te Veere is op 28 februari 1818 opgeheven en vervangen door een distributiekantoor. 
 

Distributiekantoor Veere 
 

Te Veere was op 1 maart 1818 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Middelburg. Het distributiekantoor te Veere werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VEESSEN (GD) 
 

Bestelhuis Veessen 
 

Te Veessen was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Apeldoorn. Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

VELDEN (LB) 
 

Bestelhuis Velden 
 

Te Velden was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Venlo. Het bestelhuis werd op 31 mei 1904 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor op proef 
vanaf 2 juni 1904 tot 1 juli 1905. 
 

VELDHOVEN (NB) 
 

Bestelhuis Veldhoven 
 

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

VELP (GD) 
 

Distributiekantoor Velp 
 

Te Velp was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor te Velp werd op 31 
augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor. 
 

VELP (NB) 
 

Bestelhuis Velp 
 

Te Velp was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Grave. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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VESSEM (NB) 
 

Bestelhuis Vessem 
 

Te Vessem was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VIANEN (ZH) 
 

Distributiekantoor Vianen 
 

Te Vianen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd.  
 

 
 

De benaming Vianen werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1828, 
1832 en 1839). Het distributiekantoor te Vianen werd op 28 februari 1847 opgeheven en vervangen 
door een postkantoor. 
 

VIERLINGSBEEK (NB) 
 

Distributiekantoor Vierlingsbeek 
 

Te Vierlingsbeek was vanaf 1846 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Boxmeer.  
 

 
 

Met de pen werd de datum van verzending genoteerd in het onderste segment van de stempelafdruk. 
Het distributiekantoor te Vierlingsbeek werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

VIJFHUIZEN (NH) 
 

Bestelhuis Vijfhuizen 
 

Te Vijfhuizen (gemeente Haarlemmermeer) was vanaf 1 januari 1860 een bestelhuis gevestigd beho-
rende tot postale gebied van het postkantoor Haarlem. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd 
toen geen hulppostkantoor opgericht. Het hulppostkantoor werd op 1 augustus 1912 gevestigd. 
 

VILSTEREN (OV) 
 

Bestelhuis Vilsteren 
 

Te Vilsteren (gemeente Ommen) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Zwolle. Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

VINKEGA (FR) 
 

Bestelhuis Vinkega 
 

Te Vinkega (ook Finkega genoemd, gemeente Weststellingwerf) was vanaf 1854 een bestelhuis ge-
vestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Steenwijk. Na opheffing van het bestelhuis in 
1874 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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VINKEVEEN (UT) 
 

Bestelhuis Vinkeveen 
 

Te Vinkeveen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Loenen. Het bestelhuis werd op 31 december 1861 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

VISVLIET (GR) 
 

Bestelhuis Visvliet en Pieterzyl 
 

Te Visvliet en Pieterzyl was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor met de benaming Visvliet. 
 

VLEDDER (DR) 
 

Bestelhuis Vledder 
 

Te Vledder was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Steenwijk. Het bestelhuis werd op 30 september 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

VLEUTEN (UT) 
 

Bestelhuis Vleuten 
 

Te Vleuten was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Utrecht. Het bestelhuis werd op 14 juli 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VLIELAND (NH) 
 

Vanaf 1 september 1942 provincie Friesland 
 

Distributiekantoor Vlieland 
 

Te Vlieland was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Amsterdam.  
 

 
 

De benaming Vlieland werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1838). 
Het distributiekantoor te Vlieland werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

VLIERDEN (NB) 
 

Bestelhuis Vlierden 
 

Te Vlierden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Helmond. Het bestelhuis werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VLIJMEN (NB) 
 

Bestelhuis Vlymen 
 

Te Vlymen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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VLIST (UT) 
 

Bestelhuis Vlist 
 

Te Vlist was vanaf 1868 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Schoonhoven. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. Zie tevens Pols-
broek. 
 

VOCHTELO (FR) 
 

Bestelhuis Vochtelo of Fochtelo 
 

Te Vochtelo (gemeente Ooststellingwerf) was vanaf 1 augustus 1865 een bestelhuis gevestigd beho-
rende tot postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1875 werd 
geen hulppostkantoor opgericht. 
 

VOGELENZANG (NH) 
 

Bestelhuis Vogelenzang 
 

Te Vogelenzang was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd ter vervanging van het opgeheven 
hulppostkantoor, behorende tot postale gebied van het postkantoor Haarlem. Na opheffing van het be-
stelhuis in 1867 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het hulppostkantoor te Vogelenzang werd 
opnieuw gevestigd op 16 december 1904. 
 

VOLLENHOVE (OV) 
 

Distributiekantoor Vollenhove 
 

Te Vollenhoven was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Zwolle.  
 

 
 

De benaming Vollenhove werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 
1838 verkort en 1846 voluit). Het distributiekantoor te Vollenhove werd op 31 augustus 1850 opgehe-
ven en vervangen door een hulppostkantoor met de benaming Vollenhoven. 
 

VOORBURG (ZH) 
 

Distributiekantoor Voorburg 
 

Te Voorburg was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor ’s-Gravenhage.  
 

 
 

Tevens was in 1834 een paardenpoststation ingericht. 
Het distributiekantoor te Voorburg werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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VOORSCHOTEN (ZH) 
 

Distributiekantoor Voorschoten 
 

Te Voorschoten was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Leiden.  
 

 
 

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

VOORTHUIZEN (GD) 
 

Distributiekantoor Voorthuizen 
 

Te Voorthuizen was vanaf 1825 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Amersfoort. Tevens was vanaf 1810 een paardenpoststation ingericht. Het distributie-
kantoor te Voorthuizen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VORCHTEN (GD) 
 

Bestelhuis Vorchten 
 

Te Vorchten was vanaf 1870 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Apeldoorn. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

VORDEN (GD) 
 

Distributiekantoor Vorden 
 

Te Vorden was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zutphen. Het distributiekantoor te Vorden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
 

VREELAND (NH) 
 

Distributiekantoor Vreeland 
 

Te Vreeland was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Amsterdam. Het distributiekantoor te Vreeland werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

VREESWIJK (UT) 
 

Distributiekantoor Vreeswijk 
 

Te Vreeswijk was vanaf 1819 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Utrecht.  
 

 
 

De benaming Vreeswijk werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1827 
en 1840). Het distributiekantoor te Vreeswijk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
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VRIES (DR) 
 

Distributiekantoor Vries 
 

Te Vries was vanaf 1818 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Assen. Het distributiekantoor te Vries werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor 
 

VRIJHOEVE-CAPELLE (NB) 
 

Bestelhuis Vrijhoeve-Kapel 
 

Te Vrijhoeve-Kapel was vanaf 1 januari 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Waalwijk. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor met de benaming Vrijhoeve-Capelle. 
 

VROOMSHOOP (OV) 
 

Bestelhuis Vromeshoop 
 

Te Vromeshoop was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Almelo. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor met de benaming Vroomshoop. 
 

VROUWENPAROCHIE (FR) 
 

Bestelhuis Vrouwen-Parochie 
 

Te Vrouwen-Parochie was vanaf 1 januari 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor met de benaming Vrouwenparochie. 
 

VROUWENPOLDER (ZL) 
 

Bestelhuis Vrouwenpolder 
 

Te Vrouwenpolder was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

VUREN (GD) 
 

Bestelhuis Vuren 
 

Te Vuren was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 31 december 1862 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 
 
 


