
Het huisje aan de Lindengracht

De panden aan de Lindengracht hebben eind 19e eeuw een oppervlakte van zo'n 20 tot 50 m2. 
Maar als het echt klein is spreekt zelfs het kadaster niet meer van huis maar van huisje.

Kunnen we L715 nog ergens terugvinden? Jawel, op de buurtkaart van buurt QQ uit 1892.

https://tinyurl.com/y98tlfew

Het ligt achterin een gang van de Lindengracht (fff, volgens de kaart de Brillengang).

https://tinyurl.com/y98tlfew


Op de kaart is te zien dat Lindengracht 230 is gesplitst in kadastrale nummers L714 van 46 m2 en 
L715 van 9 m2.

De eigenaar was Poppe Aeits Winter, een ongehuwde timmerman geboren in Hinte (Oost-
Friesland).

Na zijn dood op 14-07-1896 is het huisje (en zijn andere panden) gekocht en gesloopt door de 
Bouwonderneming Jordaan NV.

De Bouwonderneming Jordaan NV was een filantropisch ingestelde naamloze vennootschap die op
23 december 1895 werd opgericht in Amsterdam, met als doel om door bouw en beheer van 
arbeiderswoningen betere woonomstandigheden te bieden aan de snel groeiende 
arbeidersbevolking in de Amsterdamse volksbuurt Jordaan. De initiatiefnemers, die voortkwamen 
uit de gegoede burgerij van Amsterdam, wilden met deze onderneming onderzoeken of het 
mogelijk zou zijn om op economische basis en zonder overheidssteun betaalbare woningen in de 
oude stad te bouwen voor díe arbeiders die regelmatig huur zouden kunnen betalen. 

In opdracht van de Commissie van Voorbereiding koos J.E. van der Pek het blok woningen waar de 
bouwonderneming het experiment zou uitvoeren. Zijn oog viel op een blok van 131 woningen 
(waarvan 103 bewoond) tussen de Tweede en Derde Goudsbloemdwarsstraat: Goudsbloemstraat 
125-149 en Lindengracht 206-246. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwonderneming_Jordaan_NV#Lindengracht

Lindengracht 206 t/m 220 is nu een monument.

https://www.monumenten.nl/monument/53587

https://www.monumenten.nl/monument/53587
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwonderneming_Jordaan_NV#Lindengracht


Op de gevel van Goudsbloemstraat 139 vinden we een gedenksteen voor Louise Went.

Ze was een beijveraar van de sociale woningbouw. Daartoe was ze actief in de Amsterdamse 
Jordaan. In 1894 was Louise Went nauw betrokken bij de voorbereidingen om een 
bouwonderneming op te richten, die duidelijk moest maken of het mogelijk zou zijn op 
economische basis en zonder overheidssteun of onteigeningswetgeving betaalbare woningen in de
oude stad te bouwen voor díe arbeiders die regelmatig huur zouden kunnen betalen. Dit werd 
Bouwonderneming Jordaan NV, die een plek vond langs de Lindengracht in de wijk de Jordaan om 
het experiment in de praktijk te brengen. Louise Went werd geacht als woningopzichteres een 
belangrijke rol te gaan spelen in het sociaal beheer in het complex van deze bouwonderneming. Ze 
zou wekelijks de huur gaan ophalen, toezicht houden op de bewoners en toezien op handhaving 
van het huurreglement. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Went

https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Went

