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Judith Leysterstraat  
hk Gerrit van Heesstraat  Judith Leyster 
 

Judith Leyster werd in 1633 na het afleggen van de meesterproef het 
eerste vrouwelijk lid van het oude Haarlemse schildersgilde Sint 
Lucas. Zij kreeg al op jonge leeftijd les van de beroemde Frans Hals. 
Onlangs werd het schilderij “De Serenade” van Judith opgenomen in 
de eregalerij van het Rijksmuseum. 
 
Al met al waren deze feiten voor de Stichting Nieuwe Gracht 
Producties van Eric J. Coolen en Michaëlla J. Bijlsma aanleiding, en 
niet in het minst van enkele bewoners van de Judith Leysterstraat, 
om haar een blijvend eerbetoon te brengen. Dit heeft geleid tot een 
gevelsteen welke op 10 april 2022 onder grote publieke belang-
stelling is onthuld. 
 
De blinde muur waarin de gevelsteen door Bas Goemans is aange-
bracht is door de kleurige steen helemaal opgefleurd. Eigenlijk was 
eerst gedacht aan een grote muurschildering, maar uiteindelijk is om 
verschillende praktische redenen gekozen voor een gevelsteen. 
De hele buurt heeft door middel van crowdfunding de plaatsing van 
de gevelsteen betaald. Het maken van de steen is door de Stichting 
Nieuwe Gracht Producties gefinancierd. 
 
Kinderen van de bewoners (Tessa van Dalen en Frido Roodenberg) 
en kinderen uit de buurt hebben het touw doorgeknipt waarmee de 

gevelsteen werd onthuld.  
 
Op de gevelsteen vind je natuurlijk Judith Leyster, maar rechts achter 
haar: Frans Hals, haar leermeester. Helemaal rechts een indruk van het 
schilderij dat Judith schilderde, maar jarenlang aan Frans Hals werd 

toegeschreven. Daarbij is 
een schilderspalet en pen-
selen afgebeeld. Verder 
het wapen van Haarlem 
en onderin Judith’s naam 
en geboorte- en sterf-
datum. De kat is naar de 
vele katten die hier in de 
buurt rondlopen en bij de 
kattenneus een kanons-
kogel uit de 80-jarige 
oorlog en tegelijk een voetbal; verwijzende naar de HFC en 
het voetballen in de straat. Een leuk eigentijds detail is de 
afbeelding van het coronavirus op het 

jak van Judith als knipoog naar de periode waarin de gevelsteen is gemaakt.   
 
Links onderaan in de steen is EM  NGP en 2021 aangegeven. EM zijn de beginletters 
van Eric J. Coolen en Michaëlla J. Bijlsma. NGP van Nieuwe Gracht Producties en 2021 
het jaar waarin de steen is gemaakt. 
De steen werd eerst in was gemaakt, waarvan het stenen afgietsel werd beschilderd. 
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