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javaanse koelies in en bij Sabang, dat voor de noordkust van Atjeh op
het eiland We ligt.

Wat het tabaksareaal betreft: dit werd in het gebied van Medan van
200000 tot 40000 ha teruggebracht - op 160000 ha werd rijst geplant,
maar de oogst was slechts groot genoeg om driehonderdvijftigduizend
koelies, die er hun inkomsten waren kwijtgeraakt, voor hen en hun gezin
zes maanden lang een rijstrantsoen te geven van 15 kg per persoon per
maand.

Omtrent de zwarte prijzen in Medan is in september '45 een rapport
opgesteld '; daaruit blijkt dat de prijs van een blik rijst (16 kg) van f 1,60
vóór de komst der japanners in de loop van '43 tot f 35 steeg om in maart
'45 f 150 en in augustus '45 f 400 te worden. De prijs van zout steeg van
een paar cent per kg tot f 25, die van suiker van 12 cent per kilo tot f 35
in maart '45 en f70 in augustus, die van varkensvlees van 80 cent per kilo
tot f 35 in maart' 45 en f 70 in augustus, die van een yard katoen van
80 cent tot f 150 in maart' 45' en f 300 in augustus, die van een katoenen
overhemd van f 5 tot f 700 in maart '45 en f I 000 in augustus.

Stijgingen waren dat die drieërlei aantoonden: dat de schaarste groot
was, dat er veel geld in omloop was gekomen en dat de distributie en
de prijsbeheersing volledig hadden gefaald.

Stellig hebben zich ook elders op Sumatra prijsstijgingen voorgedaan
maar daaromtrent ontbreken alle nadere gegevens. Wij zijn, wat dit eiland
betreft, door Anthony Reid's in '79 verschenen werk The Blood of the
People. Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra het
best ingelicht over de ontwikkelingen in Atjeh - het gebied waar de
inheemse bevolking de meeste steun had verleend aan de japanse inva-
sietroepen en waar de teleurstelling der nationalisten het diepst was.

Atjeh was vóór de komst der japanners een rijstexporterend gebied
geweest: in '41 was ca. 36000 ton uitgevoerd. De japanners maakten hier,
als elders, de fout dat zij de officiële prijs voor rijst zo laag stelden dat de
meeste landbouwers zich gingen verzetten tegen de hen opgelegde
leveranties." Voor eigen gebruik vorderden de japanners in '43 17000
ton rijst, in '4422000 ton, in '45 33000 ton - dat was 10 tot 15% van de
geschatte oogst. Die schattingen waren evenwel te hoog. Veelland werd
door de japanners in beslag genomen en steeds meer jongens en mannen

1 TKR-Medan, auditeur-militair: p.v. Sadimin, 12 aug. 1946, p. 2 (IC, 19463). 2 In
november '42 weigerde een bij het Tobameer woonachtige groep Bataks, de Japanse
belasting in natura te betalen: één blik (16 kg) rijst per gezin per maand. Twee Bataks
werden doodgeschoten en hun radja werd gevangen gezet.


