Tekst 5

Tekst 5
‘Onze kleine Burgerij’, Tilburgsche Courant, 10 maart 1908.
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den staat. Inderdaad staan boven den middenstand de adel, de grootindustrieelen, de geleerden enz., beneden den middenstand vindt men
de arbeidersklasse enz.
De middenstand kenmerkt zich allereerst door groote nijverheid.
Terwijl de hooge adel teert op ’t kapitaal, dat van de vaderen is overgeleverd, en de groot-nijverheid in haar fabrieken door verbeterde
machinerieën en door handelsspeculatiën soms gemakkelijke winsten
maakt, moeten de kleine neringdrijvende burgers alle dagen hun beste
krachten inspannen om staande te blijven en zoo mogelijk stap voor
stap voorwaarts te gaan. Daartoe wordt van hen nog meer gevorderd
dan van de loontrekkende arbeiders. Willen de zaken der middenstanders bloeien, dan moeten de eigenaars er geregeld bij zijn. Aan ondergeschikten staan zij enkele vacantiedagen toe, maar zelven durven zij
er nauwelijks een nemen uit vrees, dat anders de boel niet geregeld
loopen zal. In den vroegen morgen en den laten avond moeten zij zich
gereed houden, om hun klanten op hun wenken te bedienen. Soms nog
tot over middernacht hebben zij hun boeken bij te houden, rekeningen
uit te schrijven en over bestellingen na te denken. ’s Nachts kunnen ze
soms den slaap niet vatten wegens hun zorgen – onbetaalde rekeningen en wissels vallen als steenen op hun hart.
Niet minder kenmerkt zich de middenstand door een groote mate
van vernuft om met kleine middelen groote dingen te doen. In den regel
werkt de middenstander met een klein kapitaal, dat dan in hun goed
zit of onder de menschen. Zij moeten hard concurreren en tegelijk zoo
mogelijk een zeer hoog percentage maken. Hoe weinig werken daarbij
soms de klanten mede, daar zij jaar in jaar uit gebruik maken van het
crediet, dat hun door den winkelier wordt verleend, die zelf dit crediet
niet geniet.
Om zijn vlijt, uithoudingsvermogen, godsdienstzin en burgerlijke
deugden mag de middenstand als de ruggegraat onzer maatschappij
beschouwd worden. En al kwam de kleine burgerij ook al de laatste
jaren geducht in het gedrang, de ruggegraat bleek stevig genoeg om alle
stompen en stooten te kunnen weerstaan. Syndicaten, trusts, Waarenhauser, Eigen Hulp-vereenigingen, arbeidersvereenigingen, alles scheen
soms samen te spannen teneinde den kleinen patroon ’t leven onmogelijk te maken. Maar de middenstand organiseerde zich en toont voorhands weinig neiging, zich van de vlakte te laten dringen.
Ook verdient het alle toejuiching, dat door onze sociaal-oeconomen
tegenwoordig aan de middenstandsbelangen de verdiende aandacht
wordt geschonken. De sociale quaestie is inderdaad niet enkel een arbeidersquaestie, ze is deels ook een middenstandsquaestie. En bij al de zorg
om tot de eindelijke oplossing der sociale quaestie te geraken, mogen
ook de zedelijke en stoffelijke belangen van den middenstand zeker niet
voorbij worden gezien.
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