
INTER-ZIJN   
 
 

Als je een dichter bent, zul je duidelijk zien dat er een wolk drijft in dit vel papier. Zonder een 
wolk komt er geen regen. Zonder regen kunnen de bomen niet groeien, zonder bomen kunnen we 
geen papier maken. De wolk is van wezenlijk belang voor het bestaan van papier. Als de wolk hier 
niet is, kan het vel papier hier ook niet zijn. Dus kunnen we zeggen dat de wolk en het papier inter-
zijn. 'Inter-zijn' is een woord dat nog niet in het woordenboek te vinden is, maar als we het 
voorvoegsel 'inter-' combineren met het werkwoord 'zijn', hebben we een nieuw werkwoord: inter-
zijn. Zonder wolk kunnen we geen papier hebben, dus kunnen we zeggen dat de wolk en het vel 
papier inter-zijn.  

Als we nog beter naar dit vel papier kijken, kunnen we ook de zonneschijn erin zien. Als er 
geen zonneschijn is, kan het bos niet groeien. Eigenlijk kan er niets groeien. Ook wij kunnen niet 
groeien zonder zonneschijn. En zodoende weten we dat er zonneschijn in dit vel papier zit. En als 
we verder kijken, kunnen we de houthakker zien, die de boom heeft geveld en naar de fabriek heeft 
gebracht om er papier van te laten maken. En we zien ook de tarwe. We weten dat de houthakker 
niet kan leven zonder zijn dagelijks brood en daarom zit de tarwe, die zijn brood werd, ook in dit vel 
papier. En de vader en de moeder van de houthakker zitten er ook in. Als we op deze manier kijken, 
zien we dat dit vel papier niet zonder al deze dingen kan bestaan.  

Als we nog dieper kijken, zien we dat we er zelf ook in zitten. Dit is niet moeilijk te vatten, 
omdat, als wij naar een vel papier kijken, het vel papier deel van onze waarneming is. Jouw geest zit 
hierin en de mijne ook. Dus kunnen we zeggen dat alles in dit vel papier zit. Je kunt niets aanwijzen 
dat er niet in zit: - tijd, ruimte, de aarde, de regen, de mineralen in de grond, de zonneschijn, de wolk, 
de rivier, de hitte. Alles coëxisteert met dit vel papier. Daarom denk ik dat het woord inter-zijn in het 
woordenboek zou moeten worden opgenomen. 'Zijn' betekent inter- zijn. Zijn kun je niet zomaar in je 
eentje. Je moet wel ‘inter-zijn’ met alle andere dingen. Dit vel papier is er, omdat al het andere er is.  
Stel dat we proberen één van deze elementen terug te brengen tot zijn oorsprong. Stel dat we de 
zonneschijn terugbrengen tot de zon. Denk je dat dit vel papier dan nog mogelijk is? Nee, zonder 
zonneschijn kan er niets zijn. En als we de houthakker terugbrengen tot zijn moeder, hebben we ook 
geen vel papier. Het is een feit dat dit vel papier louter en alleen bestaat uit 'niet-papier  elementen'. 
Als we deze niet-papier elementen terugvoeren tot hun oorsprong, kan er helemaal geen papier 
bestaan. Zonder 'niet-papier elementen', zoals geest, houthakker, zonneschijn enzovoort, zal er 
geen papier zijn. Hoe dun het velletje papier ook is, het hele universum zit erin.  
 
Uit: ‘Vorm in leegte, leegte in vorm’ Thich Nath Hanh 
 


