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Beste Dick, 

Vv'el bedankt voor je brief over je reis 

naar Chili. V/e zullen natuurlijk de drie gevraagde 

exemplaren van het Plan zenden. 

Wellicht interets3rt het je te weten, dat 

wij ongeveer 2 weken geleden een eerste raming van de 

herstelkosten van de watersnood hebben gemaakt, die als 

volgt was samengesteld. 

Overzicht van enkele globale en zeer voorlopige ramingen 
van de herstelkosten en de opbren/ystderving 

a) landbouw 
b) huisraad, kleding,enz. 
c) woningen, boerder i jen e. a. gebouwen 
d) dijken, cultuurgrond, wegen, enz, 
e) overige sectoren 

ca 
f) productiederving ca 

Afgerond totaal ca 

Zoals je begrijpt is het nog maar zeer voorlopig 

en ruw. Er is thans een statistische commissie bezig de 

raming te verfijnen. 

Voor het werk op het C, P,B. heeft de ramp uiteraard be

tekend, dat het Plan voor 1953f dat klaar was, weer in de 

smeltkroes moest, In het Plan 1953 kwam ook een verbe

terde financieringstabel voor, die naar ik aanneem je bij

zondere belangstelling zal hebben. Daarover is thans overeen 

stemming bereikt met de Nederlandse Bank en het Ministerie 

van Financiën, terv/ijl hij reeds zijn nuttige diensten 

heeft bewezen bij het discussiëren a er ie financiering 

der overheidsuitgaven voor 1953. Het beginsel is, geloof 

ik, duidelijk samengevat in een Engelse versie, die ik 

je afzonderlijk toezend. De cijfers, die daaroi staan, 

zijn maar voorlopig en moeten met korreltjes zout worden 

behandeld. Schouten, Lips en ik komen weldra met een 

Engels artikel, waarin v/ij de inrichting en het nut van 

deze tabel nog iets duidelijker hopen uiteen te zetten. 



Hartelijk "bedankt voor je kosteloze reclame en 
vriendelijke groeten 


