‘Míjn boekhandel mocht
niet verdwijnen’
‘Bijzonder toch? Geen enkele middenstandservaring en toch sta ik hier, de mooiste boekhandel van de stad te bestieren.’ Erwin de Vries (51), alumnus Duits, is sinds 1 oktober
2014 mede-eigenaar van Boekhandel Godert Walter. Daarnaast is hij educatief auteur
voor Noordhoff Uitgevers en docent Duits aan het Willem Lodewijk Gymnasium.

V

anaf mei 2014 gonst het door de stad:
Erik Kweksilber van Boekhandel
Godert Walter wil na 37 jaar een punt
achter zijn werkzaamheden zetten. Het nieuws
bereikt ook De Vries: ‘De gedachte dat míjn
winkel – als je ergens al twintig jaar lang je
boeken koopt, wordt het vanzelf een beetje
jouw zaak – zou verdwijnen, was onverteerbaar.’ Deze mening was ook Allard Steenbergen
toegedaan. De twee kennen elkaar van voetbal.
‘We spelen samen bij Be Quick, in het laagste
zondagselftal. De afgelopen zestien jaar
werkte Allard op de wetenschapsafdeling van
Scholtens Wristers en opvolgers, maar sinds
het faillissement van de laatste eigenaar zat
hij thuis.’
‘We hebben de mogelijkheden op een rijtje
gezet en kort daarna contact opgenomen
met Erik Kweksilber. Die was blij met onze
interesse.’ Het duo gaat niet over één nacht ijs,
maar uiteindelijk weet Kweksilber het laatste
spoortje twijfel weg te nemen. ‘De wens om
deze zaak voort te laten bestaan was groter
dan de bezwaren. Niet alleen is het een van de

laatste onafhankelijke boekhandels in de stad,
de geschiedenis ervan is ook heel bijzonder.’
De Vries licht kort toe: ‘Boekhandelaar Godert
Walter beperkte zich in de oorlogsjaren niet tot
het gangbare aanbod, maar verkocht – onder de
toonbank – ook illegale uitgaven. Zoals die van
drukker H.N. Werkman. Walter werd verraden
en op 17 september 1944 in zijn huis in Haren
door de Sicherheitsdienst vermoord. Hij is dan
33 jaar oud.’

Beproefde formule
De zaak blijft voortbestaan en verhuist in
1959 van de Oude Boteringe- naar de Oude
Ebbingestraat. Vanaf 1977 is Erik Kweksilber
eigenaar, die met zijn medewerkers van Godert
Walter een zeer gewaardeerde, gespecialiseerde boekhandel weet te maken, met een vaste
klantenkring van veelal hoger-opgeleiden.
De huidige eigenaren morrelen maar weinig
aan de beproefde formule. ‘E-books onttrekken
zich aan onze waarneming. Onze klanten
willen echte boeken en het gros ervan plaatst
een bestelling liever bij ons dan bij Bol. Zij

realiseren zich wat het belang is van een
lokale aanbieder voor de eigenheid van een
stad. Dat geldt voor een boekhandel, maar ook
voor een opticien of een platenzaak.’ En dus
blijft Godert Walter literatuur – Nederlands en
Duits – geschiedenis en Groningana verkopen.
En blijven de nieuwe eigenaren lezingen en
exposities organiseren. ‘Zelfs de aankleding
van de etalage blijft in de oude stijl, dankzij de
inzet van Kweksilbers echtgenote Hanneke.’
Toch is er wel íets veranderd: ‘Allards
expertise op het gebied van wetenschappelijke
boeken zetten we nu ook in bij Godert Walter.
Dit segment zal de komende tijd meer body
krijgen. Denk hierbij aan uitgaven van de
university presses van onder andere Harvard,
Princeton en Oxford.’ Ruim een half jaar zijn ze
nu bezig. ‘Hoe het bevalt? Geweldig. Een eigen
boekhandel, dat is toch de droom van iedere
letterenstudent?’
> www.godertwalter.nl
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