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Lingestraat 46      Heilige Huisjes 
 
Het gehele duidelijk getypeerde woningcomplex langs de Jan Gijzenkade en een aantal straten daarachter 
werd gebouwd in 1930 – 1932 naar het ontwerp van architect Jacques van Velsen. Opdrachtgever was de 
rooms-katholieke woningbouwvereniging “Sint Josef”. De woningen waren bestemd voor grote gezinnen. 
Voor de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) zijn vooral de voor bijna iedere woning ver-
vaardigde heiligenbeeldje door beeldhouwer Mari Andriessen interessant. Deze beeldjes hebben geleid tot 
de bijnaam “Heilige huisjes”. De Haarlemse beeldhouwer Andriessen (1897 – 1979) was in die periode één 
van de vernieuwende kunstenaars op het gebied van kerkelijke/religieuze kunst.  
Aan de voorgevel is een soort smalle gemetselde hoekige pilaar die wordt bekroond door een zandstenen 
beeldje van een heilige. De naam van de heilige is vermeld op de houten oversteklijst bij de ingang. De 
beeldjes zijn in 1981 gerestaureerd door beeldhouwer/kunstenaar Wilgenburg. 
 
 

Lingestraat 48 - Sint Jozef – attribuut: staf en lelie  
 

Jozef, bijgenaamd de timmerman, was volgens de bijbel de voedstervader 
of pleegvader van Jezus. 
 
Hij was ten tijde van Jezus geboorte met Maria verloofd, maar had nog 
geen gemeenschap met haar gehad. 
Jozef was de zoon van Jacob en afstammeling van koning David. Hij was 
timmerman van beroep. Later wordt hij niet meer in de bijbel genoemd. 
Mogelijk was hij al overleden toen Jezus optrad. De laatste keer wordt hij 
genoemd als Jezus al twaalf jaar oud is. 
 
 
 
 
 

 
Lingestraat 48 behoort ook tot de serie Heilige huisjes. Het pand 
staat echter niet zoals de andere in een rijtje, maar helemaal 
alleen. 
 
Waarom woningbouwvereniging Sint Jozef dit heeft gedaan is 
niet te achterhalen omdat het archief is verdwenen. Mogelijk 
waren ze Sint Jozef vergeten. 
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