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de overige bevolkingsgroepen; er was een aanzienlijke zuigelingensterf-
te: van alle jonggeborenen overleed ongeveer een kwart in het eerste
levensjaar.

*

De ongelijke inkomenspositie van de bevolkingsgroepen in Indië bleek
ook uit de verschillen in hun aandeel aan de opbrengst van de inkom-
stenbelasting. Men kreeg een aanslag bij een zuiver inkomen van min-
stens f 900 per jaar - een bedrag dat slechts door een klein deel van de
Vreemde Oosterlingen en een miniem klein deel van de inheemsen werd
verdiend. Aangeslagen werden in 1937 (latere groepscijfers zijn ons niet
bekend) ruim zes-en-zestigduizend Europeanen, bijna vier-en-veertig-
duizend Vreemde Oosterlingen en ca. dertigduizend inheernsen.' Van
die inheemsen had 88% een zuiver inkomen van f 3 000 of minder; bij
de Vreemde Oosterlingen was dat met 72 % het geval, bij de Europeanen
(hoofdzakelijk waren dat Indo-Europeanen) met 46%. Per hoofd van de
werkende bevolking werd het bruto jaarinkomen van de Europeanen in
1939 op f 5300 geschat", dat van de Vreemde Oosterlingen op f 650, dat
van de inheemsen op f 87..Anders gezegd: de werkende Europeanen
hadden kort voor de Tweede Wereldoorlog een gemiddeld bruto-inko-
men dat zestigmaal zo groot was als dat van de werkende inheemsen en
bijna achtmaal zo groot als dat van de werkende Vreemde Oosterlingen.

Overeenkomstige cijfers met betrekking tot de verdeling van de
vermogens en de opbrengst van de (pas in 1932 ingevoerde!) vermogens-
belasting zijn ons niet bekend maar wij veronderstellen dat zij het op
grond van de inkomensverdeling gegeven beeld slechts zouden beves-
tigen.

I Bij de cijfers voor de Vreemde Oosterlingen en de inheemsen merken wij op dat
de inkomstenbelasting alleen geheven werd over inkomens die voor de inspectie
gemakkelijk toegankelijk waren; de groepen Vreemde Oosterlingen en inheemsen
die minstens f 900 per jaar verdienden, waren groter dan de statistiek vermeld-
de. 2 Ter vergelijking: in 1938 was het zuiver inkomen van 74 % van de in Nederland
aangeslagenen (men werd er pas aangeslagen bij een zuiver inkomen van f 800 per
jaar) f 2 000 tot f 5 000 per jaar. Het gemiddeld inkomen van de Nederlander was in
Indië dus aanzienlijk hoger dan in Nederland. Daarbij moet wèl bedacht worden dat
het leven voor die Nederlander in Indië over het algemeen duurder was dan in
Nederland en dat hij, bijvoorbeeld voor zijn verlofreizen en de opleiding van zijn
kinderen, gelden moest trachten te reserveren.
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