
DE RI]STRANTSOENEN

of al die officiële rantsoenen (zij werden van begin '44 af verdeeld door
de tonarigoemi's) steeds verkrijgbaar waren.

Wèl weten wij drie dingen: dat droogte er toe leidde dat de padi-oogst
in '44, met '43 vergeleken, met 1,2 mln ton daalde (van 8,1 tot 6,9 mln
ton), dat de Japanners voor eigen gebruik op Midden-Java in het oogst-
jaar '44-'45 meer dan twee-en-een-halfmaal zoveel rijst vorderden als in
het oogstjaar '43-'44, en dat de prijzen op de zwarte markt voortdurend
stegen. In Djokjakarta moest men in februari '44 in de zwarte handel
voor een kilo rijst f r,55 betalen, in Soerabaja in augustus f 1,90, in Pati
(Midden-Java) in september f 0,70, in Bandoeng in januari '44 f 0,60, in
augustus f 0,95 ('de verkopers', noteerde Bouwer in Bandoeng, 'houden
zich aan hun eigen en niet aan de officieel vastgestelde prijzen. Voor
minder dan hun eigen prijzen staan zij hun waren niet af en vernietigen
ze desnoods. En niemand doet er iets tegen' '), in oktober f 2, in december
f 3, in Djakarta in februari '44 f 1,70, in juni f 0,85, in oktober f 1,80, in
november f 3,60.

De Indisch-Nederlandse schrijfster Beb Vuyk die in Soekaboemi
woonde, stuurde in die tijd elke maand een inheemse helper, Simin, met
geld en voedsel naar haar schoonmoeder in Djakarta. 'De laatste tijd', zo
schreef zij in haar aantekeningen,

'konden we alleen gekookte rijst sturen, het vervoer van rauwe rijst is verboden.
Wie gesnapt wordt, dwingen de Japanners de smokkelwaar op te eten. Simin zag
op het station een man en een vrouw met de bajonet op de buik gedwongen
worden handenvol rauwe rijst te slikken. Het waren geen echte smokkelaars,
alleen maar mensen van buiten die voor hun hongerige familie in de stad een
paar liters rijst meebrachten .

. . . De dagelijkse zorgen om aan eten te komen zijn zo groot dat we zelden
aan de toekomst denken. Zelfs hier in de bergen is eten een probleem, hoewel
ons huis tussen de rijstvelden ligt en mama een sau/ah bezit. Eén vijfde van de
opbrengst moet ingeleverd worden, de taxatie vindt plaats voor ze oogstbaar is.
Die taxatie is altijd te hoog, waardoor we soms meer dan een derde van de oogst
kwijt zijn. Twee jaar geleden ben ik gaan klagen bij het onderdistrictshoofd.
'Denk niet dat ik u onrechtvaardig behandel, mevrouw', zei hij, en toen, eerst
naar achteren omziend met een gebaar dat nu bij velen een gewoontebeweging
is geworden: 'Officieel moet ik een vijfde van de getaxeerde opbrengst vorderen,
en daarnaast heb ik ook officieel, maar in het geheim, de opdracht om zo hoog
te taxeren dat niet meer dan de helft ... overblijft' 2 -

, Bouwer: 'Dagboek', p. 269 (7 aug. I944). 2 Beb Vuyk: 'Uit een Indisch dagboek'
in: Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet (I962), p. 256.
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