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Samenvatting 
 

‘Communicatie voor het leven’ in cyberspace: een christelijk-ethische zoektocht, 

vanuit de Koreaanse context 

 

Dit proefschrift is een interdisciplinair onderzoek op het gebied van de 

communicatie en theologie, en het is tegelijkertijd een geïntegreerde studie van de 

westerse wereld en Azië. Het is gebaseerd op een Aziatische manier van denken om tot 

antwoord te komen op de onderzoeksvraag: “Wat is de betekenis van ‘communicatie 

voor het leven’ in cyberspace? Een christelijk-ethische zoektocht vanuit de Koreaanse 

context.” 

De term ‘het leven’ is een kernbegrip in dit onderzoek. Wat is de betekenis van 

leven? Het gaat hier om meer dan het biologische begrip. We kunnen niet eenvoudig 

definiëren wat het leven is en waar de grens tussen leven en niet-leven ligt. In het 

Koreaans heet dit SaengMyong: het volle leven van alle levende wezens. 

Waarover gaat de oecumenische discussie over het leven? 

‘Het leven’ werd als theologisch onderwerp geïntroduceerd tijdens de zesde 

Assemblée van de Wereldraad van Kerken in Vancouver, in 1983. Het thema van die 

vergadering was: ‘Jesus Christ – the Life of the World’ (Jezus Christus – het leven der 

wereld). 

Sinds de Assemblée van Vancouver is de theologie van het leven een onderwerp in 

oecumenische discussies gebleven. De belangrijkste bijdrage van de theologie van het 

leven is het uitbreiden van de theologische focus naar alle levende wezens, dus verder 

dan alleen de mens. 

Als theologisch antwoord op de vraag ‘Wat is het leven?’ kunnen we zeggen: het 

leven is een geschenk van God. ‘Het leven, een geschenk van God’ was het eerste 
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subthema van de Assemblée van Vancouver. Daarnaast werd vanuit het Afrikaanse 

perspectief duidelijk dat de sociale, economische, politieke en gezinsaspecten van het 

leven onderling sterk zijn verbonden.  

De discussie over de theologie van het leven werd voortgezet tijdens de 

wereldconferentie van de Wereldraad van Kerken in Seoel in 1990 over Justice, Peace 

and the Integrity of Creation (Gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping) en 

de zevende Assemblée in Canberra in 1991. Het thema voor Canberra was: 'Come Holy 

Spirit – Renew the Whole Creation' (Kom, Heilige Geest, vernieuw de gehele 

schepping), waarin de thema’s Heilige Geest en schepping samenkwamen. Net als 

tijdens de Assemblée van Canberra, zette Moltmann hier zijn pneumatologische 

scheppingstheologie uiteen. Deze scheppingstheologie is een vorm van panentheïsme, 

wat inhoudt dat God zowel transcendent en immanent is in het universum, door de 

Geest. 

Wanneer we het leven bezien, moeten we de bedreigingen aan het leven ook 

erkennen. Feitelijk leven we in een wereld waar alle leven bedreigd wordt door de 

macht van de dood. De Accra-verklaring van de World Alliance of Reformed Churches 

(WARC) verklaart dat de tekenen van de tijd ons uitdagen om in te zien dat de levens 

van mensen, andere schepsels en de aarde onder grote dreiging staan. Als oorzaak van 

deze crisis wordt de voortschrijdende neoliberale economische globalisatie aangewezen. 

Uit de analyse van dit onderzoek naar de Aziatische context met betrekking tot 

neoliberale globalisatie blijkt dat alle leven op aarde, niet alleen mensen maar ook de 

natuur, bedreigd wordt door de economische, ecologische en culturele dimensies.  

Wat zijn dan de traditionele Aziatische perspectieven op het leven? Deze studie 

onderzoekt Oost-Aziatische traditionele perspectieven op het leven, bijvoorbeeld in het 
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Taoïsme, Boeddhisme, Confucianisme en Tonghak, en de relatie van deze perspectieven 

met communicatie. 

Het traditionele oosterse wereldbeeld is dat van organisch holisme, terwijl het 

westerse vooral antropocentrisch en dualistisch is. Dit oosterse wereldbeeld beziet de 

wereld als een organisme. Daarin staat de mens in organische verbinding met andere 

levende wezens, als integraal onderdeel van de kosmos. Dit organische holisme levert 

een basis voor wederkerigheid en de relatie tussen mensen en iedere vorm van leven. 

Vergeleken met het westerse wereldbeeld levert dit andere ideeën op over waarde en de 

verschillende culturele achtergronden om de betekenis van het leven te begrijpen.  

Hoe beïnvloedt het traditionele oosterse wereldbeeld dan het communicatieve 

perspectief? 

Omdat in Azië communicatie altijd al als filosofisch onderwerp werd beschouwd, is 

het denken over en doordenken van communicatie sinds oudsher in ontwikkeling. 

Bijvoorbeeld, in Taoïsme is Tao de oorsprong van alle vormen van leven en kosmische 

substantie. Met andere woorden, de mens en alle andere wezens zijn geschapen door 

Tao. Dit kan niet bevat worden met menselijke middelen zoals taal, maar het kan wel 

worden begrepen door onze geest die verder reikt dan taal. Traditioneel oosterse 

perspectieven op communicatie reageren hiermee negatief op taal. Zij gaan ervan uit dat 

taal, omdat het gebaseerd is op menselijke zintuigen, de wereld niet volledig kunnen 

uitdrukken.  

Wat is de relatie tussen leven en communicatie? 

Communicatie is de essentie van het leven. Zonder communicatie kan geen levend 

wezen bestaan. We kunnen dus zeggen dat communicatie synoniem is aan het leven. 

Aangezien ieder levend wezen een communicatief subject is, in plaats van een 
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object waar communicatie op gericht is, moeten wij het antropocentrische perspectief op 

communicatie afleren. Op deze manier kunnen wij – menselijke wezens – een 

gemeenschap bouwen met ieder ander levend wezen en harmonieuze relaties met hen 

ontwikkelen om zo samen op aarde te leven.  

Daarom introduceer ik een communicatieve waarde genaamd ‘communication for 

life’ (‘communicatie voor het leven’). Dit begrip is niet eenvoudig te definiëren. Net 

zoals het begrip ‘leven’ integraal en holistisch is, zo is ‘communicatie voor het leven’ 

niet een gefragmenteerde communicatie maar een holistische, integrale communicatie 

tussen mensen onderling en met andere levende wezens.  

In dit onderzoek werk ik drie basisdimensies van ‘communicatie voor het leven’ uit. 

Allereerst is communicatie voor het leven bedoeld als tegengas tegen antropocentrisme 

in communicatie, want ieder levend wezen is communicatief. Ten tweede is 

‘communicatie voor het leven’ een op waarden gebaseerde communicatie: de 

kernwaarde van ‘communicatie voor het leven’ is dat communicatie ten behoeve van de 

dood overwonnen wordt door de introductie van wederzijds leven. Dit voor zowel de 

samenleving als het gehele universum. En ten derde is ‘communicatie voor het leven’ 

het samengaan van oosterse en westerse manieren van communicatie. Het gaat er niet 

om welke van de twee manieren van communicatie superieur is; de twee moeten elkaar 

aanvullen om nieuwe manieren van communicatie te creëren. ‘Communicatie voor het 

leven’ is niet fragmentarisch. Door mensen en andere levende wezens samen te brengen, 

evenals oost en west, is het holistische en integrale communicatie. 

Dit onderzoek past deze waarde van ‘communicatie voor het leven’ toe op de 

analyse van de ethische kwestie van communicatie in cyberspace met de economische, 

politieke en culturele dimensies. 
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Communicatie in cyberspace is een basale drijvende kracht achter de neoliberale 

globalisatie die de bedreiging van alle leven op aarde veroorzaakt. Hoewel 

communicatie in cyberspace en globalisatie ook positieve kanten hebben, speelt 

cyberspace-communicatie een cruciale rol in de dominantie van wereldmarkten door 

transnationale ondernemingen. Daarnaast roept het kritieke problemen op, die van de 

digitale kloof (digital divide) en van culturele uniformiteit. 

Het ethische fundament van de problematiek van cyberspace-communicatie is 

sociaal darwinisme. De sociaal-darwinistische ethiek leidt tot meedogenloze 

concurrentie en confrontatie op grond van een egocentrische moraal. Sociaal-

darwinistische ethiek rechtvaardigt bijvoorbeeld neoliberale globalisatie waarbij arme 

landen, arme mensen en mensen die verstoken zijn van informatie beschouwd worden 

als zwakker en minder geschikt om in deze meedogenloze wereld te overleven.  

Het inzicht van christelijke liefde, het eerste beginsel van de christelijke ethiek, is 

een alternatief tegen deze sociaal-darwinistische ethiek.  

Volgens de theorie van Paul Ramsey over christelijke liefde, is christelijke liefde de 

absoluut belangeloze liefde voor anderen. Op vergelijkbare wijze zijn Oost-Aziatische 

tradities over liefde, zoals het Boeddhistisch mededogen, de Confuciaanse Jen en de 

Koreaanse jung, ook gericht op onbaatzuchtige liefde. Bij al deze begrippen van liefde 

gaat het om altruïstische, niet-egocentrische liefde.  

Vergeleken met de ethische theorie over christelijke liefde van Ramsey gaan de 

Oost-Aziatische tradities over liefde verder. Ze omvatten niet alleen de mens maar alle 

levende wezens en bouwen een allesomvattend kosmisch kader van liefde op.  

Kortom, aan de hand van de ethiek van belangeloze liefde kunnen we het 

egocentrische gedrag van mensen overwinnen, en ook de hebzucht in de samenleving 
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die is gebaseerd op het sociaal-darwinistische beginsel. Met andere woorden, wat wij 

echt nodig hebben is het cultiveren van liefde voor anderen zodat we in staat zijn om 

mensen en de natuur met medeleven te begrijpen. 

‘Communicatie voor het leven’ in de cyberspace wil een kruisbestuiving 

bewerkstelligen in het leven, leven zoals bedoeld in de Koreaanse context. Zowel in de 

samenleving als de gehele kosmos in de Christelijke liefde, door cyberspace-

communicatie. 

Daarnaast wordt in dit onderzoek de positieve rol van elektronische communicatie 

geanalyseerd via een gedetailleerde studie van twee prominente cases in Zuid-Korea. De 

eerste case – OhmyNews – is een van de meest succesvolle elektronische nieuwssites 

wereldwijd op het terrein van burgerjournalistiek. De tweede case – Cyworld – is de 

grootste sociale-mediasite in Zuid-Korea. Deze casestudy’s bevestigen het nut van 

‘communicatie voor het leven’ via elektronische middelen, door versterking van het 

samen leven van mensen.  

Deze studie kan tot drie mogelijke bijdragen leiden. Allereerst is dit een van de 

weinige onderzoeken waarbij theologie, communicatie en Aziatische tradities zijn 

geïntegreerd; aldus kan het stimuleren tot verder theologisch onderzoek over 

communicatie. Ten tweede wordt getracht de inhoud van communicatie hier uit te 

breiden van mensen naar alle levende wezens; het stimuleert het bewustzijn dat alle 

levende wezens communicatieve subjecten zijn en niet objecten waarnaar 

gecommuniceerd wordt. En ten derde is met deze studie getracht een communicatieve 

invalshoek genaamd ‘communicatie voor het leven’ in te stellen; deze waarde kan een 

nieuw perspectief bieden voor onderzoeken op het gebied van communicatie. 

 


