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Groningen, 9 april 2022 

De Kees van der Hoefprijs 2022 gaat naar het team van Boekhandel Godert Walter. Dit is 
besloten door de jury die dit jaar bestaat uit schrijver Doeke Sijens, stadsdichter Myron 
Hamming en voorzitter Merel Jacobs van Literaire Studentenvereniging Flanor (de winnaar 
van de vorige editie). De jury beargumenteert hieronder hun keuze.  
 
Toen wij online samen zijn gaan zitten om te besluiten wie de prijs dit jaar wint, bleek dat er al 
snel duidelijk een winnaar naar voren kwam: alle juryleden droegen het team van boekhandel 
Godert Walter aan. 
 
Het team van boekhandel Godert Walter zorgt al jaren een fantastisch assortiment. Er is een 
heel breed aanbod met zowel werken van bekende en minder bekende auteurs.  
 
Juist die laatste categorie onderscheidt de boekencollectie van Godert Walter van die van 
andere winkels: er zijn boeken uit en over de regio, werk van beginnende dichters, romans die 
niet direct in de dagbladen besproken worden en er zijn ook veel informatieve boeken over 
onder andere literatuur, geschiedenis en filosofie te vinden. Dit veelzijdige assortiment maakt 
dat veel geïnteresseerden in literatuur vaste klant worden – bij ieder bezoek worden ze weer 
verrast. 
 
Het team van Godert Walter zelf verdiend deze prijs niet alleen voor het assortiment dat ze 
aanbieden, maar ook voor hun kunde. Ze zijn breed geïnformeerd over de collectie in de winkel, 
weten heel goed een brug te slaan tussen het boek en de lezer, zijn altijd vriendelijk en 
behulpzaam en zorgen voor een persoonlijke behandeling bij hun klanten. Het valt op dat ze je 
naam kennen nadat ze deze een paar keer hebben genoteerd voor een bestelling en dat ze je 
herkennen in de winkel. 
 
Met name tijdens de pandemie is duidelijk geworden hoe inventief het team van Godert Walter 
is. Ze hebben gedurende de afgelopen twee jaar een tomeloze energie en buitengewoon 
aanpassingsvermogen laten zien op een uiterst creatieve manier. Ze zijn altijd doorgegaan in 
het vinden van manieren om het verkeer tussen lezers en boeken nooit tot stilstand te laten 
komen. Met de bakfiets door de stad om boeken bij klanten te krijgen, plastic rozen voor de 
deur om mee naar binnen te nemen zodat er niet teveel klanten binnenkomen, hun social media 
continu bijwerken zodat de klanten altijd weten waar ze aan toe zijn en hoe de collectie er uit 
ziet: het team doet het allemaal. Met deze creativiteit en inzet is het team van Godert Walter 
een voorbeeld geweest voor de creatieve sector in en rondom Groningen: hun aanpak en 
positiviteit werkte aanstekelijk voor andere ondernemers. 
 
Een team dat hiertoe in staat is, kunnen wij als jury onmogelijk niet erkennen en om 
bovengenoemde redenen reiken wij de Kees van der Hoefprijs dit jaar graag aan ze uit. 
 


