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Brieven van Buddingh’ 
DORDRECHT - Erfgoedcentrum Diep heeft 
nieuw materiaal kunnen toevoegen aan 
haar collectie hand- en typoscripten van 
de Dordtse schrijver/dichter C. Buddingh’ 
(1918-1985). Het gaat om een briefwisse-
ling met de Vlaamse experimentele dichter 
Gust Gils uit de jaren 1955 tot 1957. Volgens 
Buddingh’-biograaf Wim Huijser vormen 
met name de brieven uit deze periode een 
interessante bron. Beide auteurs die goed 
bevriend met elkaar waren, raakten in die 
jaren betrokken bij het avant-gardistische 
tijdschrift Gard Sivik. De brieven geven 
een mooi tijdsbeeld van een periode, voor-
dat de telefoon gemeengoed was, waarin 
de schrijvers correspondeerden over het 
reilen en zeilen in de literaire wereld en 
hun pogingen bij verschillende uitgevers 
en tijdschriften hun poëzie gepubliceerd 
te krijgen. In sommige brieven wordt uit-
voerig de toestand in de Nederlandse en 
Vlaamse Letteren besproken, in andere 
worden meer de huiselijke besognes 
besproken, zoals het aantal griepgevallen 
in familiekring en de vondst van een onbe-
kende luier in de wasmand. In totaal gaat 
hem om 34 brieven van Buddingh’, deels 
getypt en deels in handschrift, en 25 van 
Gust Gils. In de brieven duikt zelfs nog een 
heus Buddingh’-vers op:

Tussen Londen en den Bos
Ligt de weg naar Antwerp,
Maar helaas: men is de klos,
Schreef reeds wijsgeer Kant scherp.

DORDRECHT - Tot 2007 had de 
gemeente Dordrecht nog te maken 
met flinke overschotten op de jaar-
rekening. In 2008 (7 ton tekort), 2009 
(6,4 miljoen euro tekort) en 2010 (1,5 
miljoen tekort) kwam er een kente-
ring in de financiële voorspoed. Die 
tekorten worden bijgepast uit de alge-
mene reserves van de stad. Omdat die 
reserves nu onder het afgesproken 
minimum dreigen te duiken zijn extra 
maatregelen nodig.

De belangrijkste oorzaak van het ver-
slechterde resultaat ligt bij het gemeen-
telijk grondbedrijf. Dat moest door 
tegenvallende grondexploitaties een 
verlies in de boeken opnemen van bijna 
12 miljoen euro. De grond en gebouwen 
die het grondbedrijf heeft aangekocht 
voor de ontwikkeling van projecten als 

het Maasterras en de Stadswerven is 
minder waard geworden, omdat die 
plannen maar niet van de grond komen. 
Bij het opstellen van de begroting over 
2010 was uitgegaan van een sneller 
herstel van de economie. 

Heroverwegen
De algemene reserve van de gemeente is 
nu gedaald naar 29 miljoen euro. Omdat 
de verwachtingen voor komende jaren 
volgens het college niet gunstiger zijn, 
‘is een verdere aanscherping van het 
financieel beleid en het heroverwegen 
van eerder gemaakte keuzes noodzake-
lijk’, stellen B&W. De algemene reser-
ves zouden anders lager worden dan 
de financiële risico’s die de gemeente 
heeft uitstaan. Een ongewenste situ-
atie. Het college gaat tijdens de bespre-
king van de kadernota 2012 op 28 juni 

aan de gemeenteraad voorleggen hoe 
zij de financiële positie van Dordrecht 
wil verbeteren. Er komt een voorstel 
om de positie van het grondbedrijf te 
verbeteren en de reserves en dertien 
grote projecten worden nog eens goed 
doorgelicht. 

Financiële voorspoed is voorbij 

DORDRECHT - Nog tot en met zaterdag wordt op het Damplein de Koninginnekermis gehouden. Vervolgens zijn de attracties vanaf zondag 1 mei op het Van 
Eesterenplein te vinden. Deze Bevrijdingskermis duurt tot en met donderdag 5 mei en is dagelijks geopend van 13.30 tot 22.30 uur (op zondag tot 23.30 uur). 
Op woensdag 4 mei is de kermis tussen 18.30 en 20.30 uur gesloten. De voorbereidingen van de Zomerkermis op de Spuiboulevard zijn ondertussen in volle 
gang. Dat evenement vindt dit jaar plaats van zaterdag 18 juni tot en met zondag 26 juni. (Foto: Thymen Stolk) 
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