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Geachte heer Bats, 

Als voorzitter van de stichting ‘Schrijvershuis Giethoorn’, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Sinds oktober 2020 is er een hevige discussie gaande tussen uw ambtenaren enerzijds en de 
stichting ‘Schrijvershuis Giethoorn’ en de eigenaar van het betreffende schrijvershuis, Lomme van 
der Veer, tevens mijn echtgenoot, anderzijds.

In dit schrijven ga ik er van uit dat u bekend bent met het dossier. 

Tot op heden heb ik mij niet zichtbaar actief opgesteld in de communicatie/discussie rondom het 
gebruik van mijn atelier, waarvan ik besloten heb het ook aan andere kunstenaars beschikbaar te 
stellen. Dat zal ik ook nu niet doen. 
Het bezwaarschrift tegen het door uw ambtenaren genomen besluit wordt nu, contrecoeur, 
geschreven. Ik ervaar het als een teken van grote armoede dat het onvermijdelijk is gebleken een 
ideëel initiatief, waarvan de gemeente Steenwijkerland de waarde wel zegt in te zien, 
procederend te moeten realiseren. 

Toch wil ik het volgende graag kwijt.
Het is voor mij niet minder dan een grof affront geweest hoe uw ambtenaren en wethouders zich 
in dit dossier hebben opgesteld. De eerste mails die ik stuurde naar uw afdeling handhaving zijn 
nooit beantwoord. Op helder geformuleerde vragen nadien kwam nooit een antwoord. Aan 
beloofde termijnen waarbinnen gereageerd zou worden op onze gesprekken heeft nooit één 
ambtenaar/ wethouder zich gehouden, telefonisch contact was per definitie een ‘mission 
impossible’. De grove wijze waarop wij aangeschreven werden met de dreigende toon van 
verhevigde handhaving alsof wij een weed-plantage willen exploiteren, hebben wij als uitermate 
krenkend ervaren. 

Mijn enorme boosheid en verontwaardiging wordt niet in het minst gevoed door het feit dat ik al 
bijna een jaar lang in literair Nederland moet zien uit te leggen waarom het schrijvershuis niet 
gebruikt mag worden. Ik zeg u: Dit is niet uit te leggen. En het spijt me u te moeten zeggen dat 
Steenwijkerland inmiddels de risée is in de wereld van schrijvers, dichters en menig uitgeverij.

Uw gemeente profileert zich met beleidsnotities waar in staat dat er ‘goed geluisterd wordt naar 
de burger en dat goede communicatie tussen gemeente en burger prioriteit heeft’. ‘Wij bewegen 
mee’, en goede ideeën zijn goud waard’. In werkelijkheid is er sprake van stuitende regelrigiditeit, 
lafheid en onfatsoen. 

Ik heb nog steeds de hoop, maar zeker ook de wens dat, ondanks deze wrange voorgeschiedenis, 
de juridische weg naar het openbreken van deze malle impasse niet bewandeld hoeft te worden. 
Mediation kan wellicht leiden tot een beter begrip voor elkaars standpunten en uiteraard tot een 
voor beide partijen aanvaardbare oplossing.



Het Schrijvershuis gaat hoe dan ook van start. Het belachelijke gegeven dat de schrijver ’s nachts 
niet in het huisje mag slapen, hoewel daarvoor alle voorzieningen aanwezig zijn, zal keer op keer 
aan de orde komen. Ik schaam me daarvoor diep. En ik ga ervan uit dat de gemeente dat ook 
doet.

Met vriendelijke groet, 

Bernadette Brefeld, voorzitter stichting Schrijvershuis Giethoorn


