
 
 

 
 

Venndiagram 
 

Welkom in de universiteitsbibliotheek. Je kunt hier een aantal dingen doen, waaronder: 
1. Studeren; 

2. Niet studeren, maar nadenken over; 

2.1. Het woord koffie, dat komt van het Arabisch ‘qahweh’ (قَْهَوة) dat ook wijn 

betekent en 

2.1.1. of dat in de geschiedenis tot veel miscommunicatie leidde of 

2.1.2. tot dronkenschap. 

2.2. De functie van de lijstvorm van dit gedicht; 

2.3. Het mens naast jou en 

2.3.1. de manier waarop er af en toe wordt gebackspacet, met middel- en 

ringvinger: ra-ta-ta-ta, een machinegeweer tegen typfoutjes, 

2.3.1.1. wat zou dat betekenen? Gaat alles goed, is het frustratie, iets 

moeilijks, of een algehele neiging tot hardheid? 

2.3.1.2. Doe je dat zelf ook wel eens? Ra-ta-ta-ta-ta? Lijken jullie op 

elkaar? Je hebt de ander nooit ontmoet, maar de UvA is een 

kleine wereld. 

2.3.2. Een beeld: dat diagram van die twee cirkels die in het midden een 

beetje over elkaar heen liggen, hoe heet het ook weer? In dit geval is 

de ene cirkel alles wat jij weet, de andere cirkel alles wat de ander 

naast jou weet en ergens overlapt jullie kennis, onder andere: 

2.3.2.1. de routebeschrijving naar dit gebouw; 

2.3.2.2. hoe e-mail werkt; 

2.3.2.3. de hoofdstad van Kroatië: Zagreb; 

2.3.2.4. de globale inhoud van de Odyssee en dat Homeros dat schreef; 

2.3.2.5. recepten voor minimaal: 

2.3.2.5.1. een tosti 

2.3.2.5.2. pasta pesto 

2.3.2.6. wellicht de herkomst van het woord ‘koffie’ (قَْهَوة) 

2.3.3. maar wat overlapt er niet? Wat weet de ander dat jij nog niet weet? 

Hoe meer jullie elkaar vertellen, hoe meer de cirkels in het diagram 

over elkaar heen groeien. Elk artikel dat je leest zorgt ervoor dat je 

met een aantal mensen op deze wereld meer overlapt, al ken je elkaar 

niet. Als je lang genoeg praat, kun je dan samen één cirkel worden? Is 

er iemand die precies hetzelfde weet als jij? 

2.3.4. Je kunt ook fysiek overlappen, maar doe dat hier maar niet. 



2.4. Het glazen plafond in deze bibliotheek. Dat is ongetwijfeld niet symbolisch 

bedoeld. 

2.4.1. Het begrip ‘glazen plafond’ bestaat sinds de jaren 80. 

2.4.2. Als dit gedicht lang genoeg blijft bestaan weet niemand meer wat een 

glazen plafond is, anders dan een doorzichtige bovenmuur en 

2.4.2.1. zou dat niet fijn zijn? 

2.5. De boom in deze bibliotheek. Die is ongetwijfeld wel symbolisch bedoeld, 

2.5.1. als bron van de vrucht van de wijsheid? 

2.5.2. als bron van het papier waar de boeken van zijn? 

2.5.3. Newton? 

2.5.4. Eva? 

2.5.5. de sefirot uit de hermetische kabbala? 

2.5.6. het evenwicht tussen natuur en kennis, natuur en mens, natuur en 

natuur, natuur en namaak of natuur en beton en glazen plafonds? 

2.6. Er is zoveel om over na te denken. Kijk al die driehonderdduizend boeken 

nou, geschreven door mensen die vonden dat iedereen moest kunnen weten 

wat zij hebben onderzocht. Uit noodzaak of liefde voor 

2.6.1. het vak of 

2.6.2. de hele toekomst, die uit die woorden misschien iets vatbaars haalt 

en er iets mee beter maakt, en waarom zou jij dat niet zijn? Dat je hier 

zit betekent waarschijnlijk dat je significant bent. 

2.7. Het heet een venndiagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst:     Nicole Kaandorp 
Ter gelegenheid van:  1e paal viering Universiteitsbibliotheek, 16 september 2019 


