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Voorwoord bij de eerste druk
Doel van het onderhavige onderzoek is de analyse van de categorie
‘burgerlijk publiek domein’.
Mijn onderzoeksmethode komt voort uit de specifieke moeilijkheden die het onderwerp opwerpt. Om te beginnen is het door de
complexiteit ervan uitgesloten dat het zich helemaal uitlevert aan de
specifieke methodiek van één vakgebied. De categorie publiek domein
moet veeleer worden gesitueerd op dat brede terrein waardoor ooit de
traditionele ‘politiek’ haar blik liet bepalen;1 binnen de grenzen van de
afzonderlijke sociaalwetenschappelijke disciplines, indien we die op
zichzelf beschouwen, vervluchtigt het onderwerp. De problematiek
die voortvloeit uit de integratie van sociologische en economische,
staatsrechtelijke en politicologische, sociaal- en ideeënhistorische
aspecten, ligt voor de hand: gezien de mate waarin de differentiëring
en de specialisering in de sociale wetenschappen vandaag de dag zijn
voortgeschreden, is er amper meer iemand te vinden die meerdere, laat
staan alle disciplines kan ‘beheersen’.
De andere eigenaardigheid van de methode komt voort uit de noodzaak om tegelijk sociologisch en historisch te werk te moeten gaan. Ik
vat ‘burgerlijk publiek domein’ op als een categorie die specifiek aan het
tijdperk verbonden is; die kan niet worden losgemaakt van de kenmerkende ontwikkelingsgeschiedenis van de in de bloeitijd van de Europese
middeleeuwen opgekomen ‘burgerlijke maatschappij’ en als ideaaltypische algemeenheid worden overgedragen op constellaties van willekeurige historische situaties die in formeel opzicht identiek zijn. Net zoals
ik probeer aan te tonen dat er strikt genomen pas in het Engeland van
de late zeventiende en in het Frankrijk van de achttiende eeuw sprake
kan zijn van ‘publieke opinie’, behandel ik ‘publiek domein’ überhaupt
als historische categorie. Daarin onderscheidt mijn werkwijze zich van
meet af aan van de benadering van de formele sociologie, waar vandaag
de dag het zogeheten structureel functionalisme de lakens uitdeelt.
Anderzijds bepaalt het sociologisch onderzoek van historische trends
zich tot een algemeenheidsniveau waarop eenmalige ontwikkelingen
en gebeurtenissen slechts exemplarisch kunnen worden aangehaald,
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namelijk als voorbeelden van een maatschappelijke ontwikkeling die de
individuele situatie ontstijgt. Van de strenge geschiedkundige praktijk
onderscheidt deze sociologische aanpak zich, naar het me voorkomt,
door de grotere beoordelingsvrijheid jegens het historische materiaal;
maar intussen voldoet die aanpak zelf aan de even strenge criteria voor
een structuuranalyse van maatschappelijke verbanden.
Na deze beide inleidende opmerkingen van methodologische aard
wil ik nog melding maken van een inhoudelijk voorbehoud. Mijn onderzoek beperkt zich tot structuur en functie van het liberale model van
het burgerlijke publieke domein, tot het ontstaan en de verandering
daarvan; het heeft dus betrekking op de dominant geworden trekken
van een historische vorm en geeft geen aandacht aan de in het historische proces als het ware onderdrukte variant van een plebejisch publiek
domein. In het stadium van de Franse Revolutie dat met de naam Robespierre verbonden is, treedt, om zo te zeggen voor een ogenblik, een
publiek domein in functie dat zijn literaire gewaad heeft afgeworpen:
niet de ‘gecultiveerde standen’ vormen het subject ervan, maar het
ongecultiveerde ‘volk’. Toch blijft ook dit plebejische publieke domein,
dat in de chartistenbeweging al evenzeer verborgen voortleeft als met
name in de anarchistische tradities van de continentale arbeidersbeweging, georiënteerd op de intenties van het burgerlijke publieke domein
– cultuurhistorisch is het net als dat laatste een erfenis van de achttiende eeuw. Daarom dient het ook ten strengste te worden onderscheiden
van de plebiscitair-acclamatieve vorm van gereguleerd publiek domein
in industrieel-maatschappelijk gezien hoogontwikkelde dictaturen. In
formele zin hebben die beide types publiek domein bepaalde trekken
gemeen, maar ze onderscheiden zich ieder op hun eigen manier van het
literair bepaalde publieke domein van een publiek van raisonnerende
privépersonen – het ene omdat het ongeletterd is, het andere omdat
het als het ware postliterair is. De overeenstemming van bepaalde plebiscitaire verschijningsvormen laat onverlet dat deze beide varianten
van het burgerlijke publieke domein, die in dit werk in gelijke mate
buiten beschouwing zijn gelaten, in verschillende stadia van de maatschappelijke ontwikkeling ook verschillende politieke functies hebben
gekregen.
Mijn onderzoek stileert de liberale elementen van het burgerlijke
publieke domein en de transformaties daarvan in de context van de
verzorgingsstaat.
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