
Impressie excursie Boekhorststraat-Lange Beestenmarkt

Impressie van een van de excursies rond de
Boekhorststraat-Lange Beestenmarkt onder leiding van
Coos Wentholt die op 18 mei, 5 juni en 15 juni 2019
plaatsvonden. 

Vanmorgen klokslag 10 uur was iedereen aanwezig en
Coos Wentholt nam onmiddellijk het woord. We staken
de Grote Marktstraat over en meteen al bij de Lutherse kerk had Coos ieders aandacht. 
We wandelden door de Herderstraat en de Herderinnestraat richting de Hof van Wouw 
waar het stadse rumoer direct verstomde en samen met het frisse groen er een bijna 
paradijselijke sfeer ontstond. Helaas was de Regentenkamer niet te bezichtigen vanwege 
een verbouwing.

Door de Tuin der Hesperiden, waar gezellige life pianomuziek klonk, was er de 
mogelijkheid om een kop koffie en een plak cake te nuttigen. De sinaasappelboompjes 
bloeiden uitbundig en droegen ook al flink wat fruit. We verlieten de Tuin via de uitgang op 
de Brouwersgracht en gingen vervolgens linksaf het Hoge Zand op. Al die tijd had Coos 
van alles te vertellen over geveltjes, kerktorens die ergens bovenuit staken, je kunt het zo 
gek niet verzinnen of Coos weet het antwoord. De volgende stop was Van Kleef op de 
Lange Beestenmarkt. We werden naar de tuin geleid en de eigenares, Fleur Kruyt, hield 
staande op een stoel een boeiend verhaal over de geschiedenis van het bedrijf. Daarna 
kon er in de winkel geproefd worden, waar uitgebreid gebruik van werd gemaakt. Er werd 
ook aardig wat ingekocht. Dit gedeelte van de rondleiding liep behoorlijk uit, zodat we pas 
na twaalf uur in de Boekhorststraat aankwamen en Joske een boodschap op de ruit van 
haar winkel/werkplaats had achtergelaten dat ze niet langer kon blijven, maar ze verwees 
ons naar een collega-winkelier aan de overkant die het glazeniersvak uitoefent en daarin 
ook workshops geeft. Ten slotte de hele Boekhorststraat uitgelopen met hier en daar een 
korte uitleg over een pand en aan het eind was in ieder geval bij een groot gedeelte van 
de groep de angst voor de Boekhorststraat verdwenen. Dat was namelijk iets wat ik veel 
hoorde, dat je er van je ouders niet mocht komen omdat het een louche straat was. Ik ben 
blij dat dit, mede dankzij Coos, rechtgezet is.
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