
Wat is ons common good? 

Taal heeft volgens de Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky twee structuren1: een 

oppervlaktestructuur en een dieptestructuur. Woorden die we uitspreken en schrijven behoren bij de 

oppervlaktestructuur en zijn een onzuivere of vage uitdrukking van wat we eigenlijk ten diepste 

zeggen of schrijven. De betekenissen die we geven aan de uitgesproken of geschreven woorden zijn 

heel vaak anders dan we in werkelijkheid bedoelen. Deze vervormingen, vage taal roept heel vaak de 

nodige misvattingen op. Dat komt omdat de ‘abstracte’ woorden die we doorgaans gebruiken, 

verschillend worden ingevuld en geïnterpreteerd. Chomsky noemt deze vage taal ‘transformaties.’  

Dit probleem zien we dagelijks in het sociale verkeer, op internet en op de sociale media. Heel vaak 

gebeurt dat onbewust en zonder opzet maar helaas ook heel doelbewust en met opzet, om mensen 

te misleiden. Deze verwarring zorgt voor verschillende interpretaties en de nodige misverstanden en 

conflicten die daaruit voortkomen. Het bovenstaande is een belangrijke gegeven als we het hebben 

over de toegenomen polarisatie in de samenleving. 

Welke tools of gereedschappen zijn nodig om deze vervormingen en vage taal te doorzien? Als we 

ons hier meer van bewust zijn dan vergroot dat onze voorzichtigheid en bedachtzaamheid ten 

opzichte van de dingen die we zeggen of schrijven. 

De gedachten die wij uitspreken en opschrijven hebben een horizontale en een verticale dimensie. 

De horizontale of volgens Chomsky, de oppervlaktestructuur is hoorbaar en zichtbaar voor iedereen. 

Wat minder goed hoorbaar en zichtbaar is, is vanuit welke gezaghebbende bronnen mensen spreken 

en schrijven. We hebben het hier volgens Chomsky dus over de dieptestructuur. Hoe pluriformer de 

samenleving hoe onoverzichtelijker, onzichtbaarder en onduidelijker de bronnen van waaruit 

mensen spreken en schrijven. Op welke autoriteit beroepen we ons als we een bijdrage leveren aan 

het publieke gesprek en debat? Veel mensen verdoezelen hun autoriteitsclaims zodat de waarden 

die ze hanteren diffuus zijn. Deze soms dwingende taal, waarin waarden en normen zijn verborgen, 

zorgt voor de nodige polarisatie in onze gecompliceerde samenleving. 

In hoeverre is het mogelijk om een gemeenschappelijke voertaal te spreken, waarin waarden en 

normen zitten, die we collectief kunnen onderschrijven. Een taal die we hanteren op straat, op de 

werkvloer, in publicaties, in het onderwijs, in de politiek en welke openbare ruimte dan ook. Een 

dominante voertaal die dus ‘van buiten’ komt. 

Als we hier dieper over nadenken dan stuiten we op de nodige hindernissen. Zo’n aangeleerde 

gemeenschappelijke morele taal die we dan moeten aanleren, komt van buiten. Het voordeel is dat 

niemand zijn ‘eigen’ taal aan de ander kan opdringen. Maar hoe zit het dan met de verschillende 

levensbeschouwingen waaruit mensen het visies, waarden en normen halen? ‘Verscheidenheid 

wordt op deze wijze onderdrukt ten gunste van een morele monocultuur.’2 

‘Bestaat er inderdaad een moreel Esperanto met behulp waarvan groepen in een verdeelde 

maatschappij het onderling gesprek over het common good kunnen voeren?’3 Stefan Paas 

beantwoord deze vraag ontkennend. In onze neoliberale cultuur hebben we afscheid genomen van 

autoriteitsclaims van traditie en openbaring. Mensen mogen zich publiekelijk niet meer beroepen op 

het gezag van God boven dat van de mensen, aldus Thomas Hobbes. Zolang we ons in deze 

samenleving niet meer publiekelijk mogen verhouden tot een goddelijke werkelijkheid of 

openbaring, maar moeten luisteren naar de stem van de rede, is de weg naar een moreel Esperanto 

 
1 De gids voor helder denken. Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten, blz.34. 
2 Vrede stichten. Politieke meditaties. Stefan Paas. Blz. 58. 
3 Ibid. blz. 58. 



een utopie. Daarom kunnen we niet spreken van ons common good. Zolang dit common good nog 

niet duidelijk is, zal de polarisatie een dominante factor blijven in een onrustige samenleving waarin 

de vrede ver te zoeken is. 

Toch is deze polarisatie en onvrede voor een groot deel te wijten aan een taal waarin rekening 

houden met elkaars gevoeligheden ver te zoeken is. Respect is in deze pluriforme samenleving met 

een veelheid aan levensbeschouwingen en filosofieën de enig begaanbare weg om de polarisatie te 

laten afnemen. Respect is in elke levensbeschouwing en filosofie terug te vinden. Respect is ons 

common good. Respect moet geen abstract uitgesproken of uitgeschreven woord blijven, maar 

existentieel worden, vlees en bloed krijgen. Dus toch een moreel Esperanto! Laten we in deze 

multiculturele en multireligieuze samenleving respect verheffen als ons common good. Dan zijn we 

vredestichters. Onze samenleving heeft daar een enorme behoefte aan. Rust en vrede zijn onmisbare 

voorwaarden om samen te kunnen leven, te werken en te leren. We varen er allemaal wel bij. 
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