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winkel f 0,85 tot f I - voor een stukje vooroorlogse zeep werden toen
in de zwarte handel bedragen gevraagd van f 20 tot f 125.

Sigaretten werden in mei '44 in distributie gebracht: één pakje per
week per gezin, tegen de prijs van 30 cent. In Bandoeng begon die
distributie op IS mei - een jaar later moest men voor de meest gerookte
merken f 2,50 of meer betalen. Losse tabak was goedkoper en daarmee
kon men sigaretten rollen, maar goed sigarettenpapier was, aldus Bouwer,
'zeer schaars'.'

*

Op de zwarte markt in bezet Nederland is het tot overeenkomstige
prijsstijgingen gekomen en deze hebben in het westen des lands in de
hongerwinter een excessief niveau bereikt. Toen waren ook daar alle
artikelen zeer schaars geworden en kwamen in de stedelijke gebieden
velen vooral door het tekort aan brandstof en aan levensmiddelen in
grote nood te verkeren. Eerder was evenwel in bezet Nederland de zwarte
handel, zoals wij in deel 7 van ons werk in de desbetreffende paragraaf
van hoofdstuk I aantoonden, een randverschijnsel geweest - niet zonder
de steun van een strikte prijsbeheersing en een snelle economische
rechtspraak was de distributie er goed blijven functioneren. Op Java
daarentegen is de prijsbeheersing van meet af aan een slag in de lucht
geweest en politie en justitie hebben er nimmer greep gekregen op de
zwarte handel, ja zulks, aldus onze indruk, nauwelijks getracht. Hiervan
is, ondersteund door de stijging van de geldcirculatie, een stijging van
de kosten van levensonderhoud het gevolg geweest.

Van die stijging heeft in '46 het toen weer in Batavia functionerend
Centraal Kantoor voor de Statistiek een beeld gegeven, maar dat had
louter betrekking op de uitgaven van niet-geïnterneerde Indische Ne-
derlanders - wij komen er in hoofdstuk 10 op terug. Overeenkomstige
gegevens met betrekking tot de uitgaven van inheemsen ontbreken.
Trouwens, die gegevens zouden pas van waarde zijn indien wij óók
gegevens bezaten ten aanzien van hun inkomensontwikkeling en ook die
gegevens zijn er niet." Intussen bleek wel reeds uit het voorafgaande dat

I Bouwer: 'Dagboek', p. 335 (18 mei 1945). 2 Dat de inkomens te laag waren, werd
in augustus '43 door het Japanse militaire bestuur op Java erkend toen het allen die
in overheidsdienst waren (een bevoorrechte groep!) ter gelegenheid van het Moham-
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