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Jan Gijzenkade 261 - 269     Heilige H uisjes 

Dit deel van de “Heilige Huisjes” is gesitueerd aan een plantsoentje. Samen met de rode bakstenen en vele 
herhalingen in deze rij woningen ziet dit er zeer evenwichtig en toch speels uit. Fijn om hier te wonen. Lees 
ook Jan Gijzenkade 247 - 251 
 

Jan Gijzenkade 261 – Sint Theresia  – attribuut: Een kruis en in haar schoot 
rozen 
Theresia van Lisieuxwerd als Thèrése Martin op 2 januari 1873 geboren als 
dochter van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin.  
 
Op haar tiende werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld boven haar bed op 
13 mei glimlachte, waarna ze volledig genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat 
het haar roeping was om God te dienen. Ze besloot in te treden bij de Orde 
van de Karmelietessen in Lisieux waar twee zussen van haar eerder waren 
ingetreden. In 1890 deed zij haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over 
de novicen toebedeeld  
 
In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze stierf op 24-jarige 
leeftijd aan de ziekte. De heiligverklaring volgde op zondag 17 mei 1925. 
 

 
Jan Gijzenkade 263 – Sint Aagt  – attribuut: Marteltang en palmtak  
Agatha van Sicilië werd geboren in 225 in Catania op het eiland Sicilië als 
dochter van welvarende christelijke ouders. Ze werd gedoopt en als vroom 
christen opgevoed. 
 
In het jaar 251 had de Romeinse keizer Decius de landvoogd Tiberus 
Quintianus het bevel gegeven de christenen te vervolgen. Deze Quintianus, 
die een nogal losbandig leven leidde, was verliefd op de mooie Agatha, maar 
ze wees hem af. Daarop liet hij haar gevangen nemen en omdat zij niet wilde 
offeren voor de heidense afgodsbeelden, maar trouw bleef aan haar 
doopbeloften en haar geloof, plaatste Quintianus haar in het bordeel van 
Aphrodisa met de woorden: “Zorg dat zij zich aan mij onderwerpt.”. Deze 
Aphrodisa had negen dochters, allemaal nog erger dan zijzelf was. Aphrodisa 
hield haar 33 dagen bij zich. Door haar rotsvast geloof bekeerde ze zelfs 
Aphrodisa en haar dochters tot het christendom. Na 33 dagen moest ze weer 

terug naar de teleurgestelde Quintianus. Hij liet haar martelen door onder andere haar beide borsten af te 
snijden. Over heel haar lichaam verminkt werd ze in de gevangenis geworpen. Daarna werd ze weer 
gefolterd. Ze werd over een bed van glasscherven en hete kolen gerold. Hierna stierf Agatha aan de gevolgen 
van de martelingen. Ze werd in Catania begraven. 
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Jan Gijzenkade 265 – Sint Margriet  – attribuut: Kruis en draak op schoot 

Margaretha van Antiochië werd ongeveer in 305 geboren in Antiochië als 
dochter van Theodosius, een heidens priester. 
 
Haar vader minachtte zijn dochter omdat zij het christelijk geloof aanhing. 
Margaretha zelf leefde op het land als herderin. Op een dag passeerde de 
stadprefect Olybrius en zag haar. Hij liet haar bij zijn huis komen en deed een 
huwelijks aanzoek, op voorwaarde dat zij haar geloof zou afzweren. Toen zij 
weigerde werd zij gevangen gezet. 
Nadat ze de volgende dag nog steeds weigerde werd zij op een pijnbank 
gelegd. Ook sloegen ze haar verschrikkelijk met twijgen en later met ijzeren 
prikkels. Uiteindelijk werd ze onthoofd. 
 
 
 

 
Jan Gijzenkade 267 – Sint Clara  – attribuut: Monstrans en kruisje 
Clara van Assisi werd geboren in 1195. Haar ouders kwamen uit een adellijke 
familie. 
 
Ze was een jaar of 18 op het moment dat Franciscus in Assisi met zijn aan-
stekelijke beweging begon. Naar diens voorbeeld brak ze met thuis en wist 
aan de greep van haar familie te ontsnappen, huwde net als Franciscus met 
Vrouwe Armoede en liet zich door hem het kloosterhabijt aantrekken. 
Veertig jaar lang stond zij aan het hoofd van het kloostertje van San Damiano, 
even buiten Assisi. Na de dood van Franciscus ging zij voort in zijn geest. Zo 
wist zij rond 1240 door het innige gebed dat ze deed geknield voor een 
monstrans met de H. Hostie erin, een dreigende inval van de Saracenen in 
Assisi te verhinderen. Vanaf dat moment wordt zij beschouwd als de redster 
van Assisi en van San Damiano. Zij stierf op 59-jarige leeftijd. 
 

 
Jan Gijzenkade 269 – Sint Anna  – attribuut: Anna, Maria en het kind 

Anna de moeder van de H. Maagd Maria en haar man Joachim waren 
welgesteld.  
 
Anna gaf het leven aan een meisje, Maria. De ouders wijden het kind aan 
God en brengen Maria, als zij drie jaar oud is, naar de tempel. Als zij 12 jaar is 
wordt Maria uitgehuwelijkt aan Jozef een weduwnaar op leeftijd. 
 
Jozef is een aannemer. Onmiddellijk na het huwelijk vertrekt Jozef voor 
enkele maanden naar een bouwkarwei. Maria wordt intussen van Godswege 
zwanger. Haar kind werd in Bethlehem geboren in een grot. 
 
De viering van de heilige Anna begint in de 5e en 6e eeuw in het Midden 
Oosten en komt al spoedig naar het westen.  
 
 

 
 
 
 
Bron: Jaarboek 2011 Historische Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen – Martin Busker 
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