
Wijndelina van Binnendijk 
 

Gerrit van den Bosch, de latere brievengaarder in Ermelo, trouwde in april 1897 in Putten met 
Wijndelina van Binnendijk. Zij was de dochter van Hendrik van Binnendijk die in 1888 
hoofdonderwijzer was geworden van de Zendingsschool van ds. Witteveen. Wijndelina was toen 
waarschijnlijk al het huis uit. Zij werd opgeleid tot vroedvrouw en woonde in 1893 in Amersfoort. Zij 
solliciteerde in dat jaar in Putten en werd benoemd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het raadslid 
Van de Kamp wilde in de instructie opgenomen zien dat de vroedvrouw de gemeente ’s nachts niet 
zonder verlof mocht verlaten. Dat ging de andere raadsleden te ver.i  

Gerrit van den Bosch liet zich kort na zijn huwelijksfeest in Putten inschrijven en dat zal verband 
hebben gehouden met zijn benoeming tot brievengaarder in die plaats. Mogelijk heeft hij zijn bruid al 

leren kennen bij bezoekjes aan haar ouders in Ermelo. Mogelijk was hij ook al eerder in Putten 
benoemd en leerde hij zijn bruid daar kennen. Een aanstellingsdatum van hem is niet bekend. In 
ieder geval kwam Gerrit aan een bruid die nu eens niet van de overkant kwam maar uit het verre 
Putten. Gerrit vertrok in 1900 naar Ermelo in verband met zijn benoeming in die plaats. Wijndelina 
bleef in Putten wonen, want zij was daar immers nog vroedvrouw. Zij stond ingeschreven als 
woonachtig in het gebouw van de Spaar- en Bewaarbank Putten. In hoeverre deze door functies 
afgedwongen gescheiden levenswijze slechts een papieren werkelijkheid was, laat zich natuurlijk niet 
beoordelen. Dat het oudste kind, Aleida, in 1898 in Putten werd geboren was logisch.  Zoon Hendrik 
werd in 1901 ook in Putten aangegeven, wat al minder vanzelfsprekend was. In 1908 verhuisde het 
drietal naar Ermelo. 

Verschillende leden van de familie Van den Bos. Links achter de tafel Wijndelina. Uiterst links Gerrit van den Bos. Op de 
voorgrond hun twee kinderen. Foto ca. 1907. 



Wijndelina kreeg in 1908 op eigen verzoek en op de meest eervolle wijze ontslag als vroedvrouw. 
Alvorens haar opvolgster werd benoemd, werd de oude instructie herzien in die zin dat de 
vroedvrouw alleen met toestemming van de burgemeester de gemeente mocht verlaten. Bij 
verhindering om haar functie waar te nemen moest zij voor een plaatsvervangster zorgen. Had het 
gescheiden wonen toch implicaties gehad voor de taakuitoefening? Je zou het haast denken. In ieder 
geval had het raadslid Van de Kamp dat in 1893 dwars lag kennelijk gelijk gekregen, al dan niet door 
een voorspellende gave. 

 

 

 
i J.W. Keemink, Putten in de goede (?) oude tijd (Putten 1980) 208,216,244. 


