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Inleiding 
 
Waarom een Nargilehaans kongres? Het antwoord ligt op het puntje van de 
Nargilehaanse tongen. Het zat er namelijk al jaren in! Lang verwacht en 
uiteindelijk gekomen. 
Juist op het gebied van de Nysische Hoogte bestaat een kenniskloof tussen 
reünisten enerzijds en het plebs anderzijds. Om de reünisten in staat te stellen 
hun kennis over te dragen wordt dit kongres georganiseerd. 
 
 
Het onderwerp Nysische Hoogte 
 
Reeds lange tijd bestaat verwarring omtrent het begrip Nysische Hoogte. 
Verwarrende diskussies waren het gevolg. Uit deze hoog opgelopen 
meningsverschillen is gebleken dat het onderwerp leeft onder de Nargilehanen. 
Bovenstaande konflikten beperkten zich tot nu toe tot enkele aspekten van de 
Nysische Hoogte. Om de verwarring kompleet te maken zullen tijdens het 
Kongres enkele onverwachte kanten van de Nysische hoogte belicht worden. 
Als U na het kongres niet verward bent, bent U het nu zeker. 
 
 
Voor wie is het kongres bedoeld? 
 
Om het optimale resultaat van het kongres te bereiken is het volgende 
noodzakelijk: 

 Enige kennis omtrent het begrip Nysische Hoogte;  

 dan wel enige kennissen met kennis omtrent het begrip Nysische Hoogte;  

 dan wel enige bekenden met bekendheid met het begrip Nysische Hoogte 
 
 
Het programma van zaterdag 6 februari: 
 
13.30 Ontvangst met koffie 
14.30 Openingswoord van de Diktator 
14.45 Begin van het Eerste Nargilehaans Kongres 
16.00 Koffie zonder gebak 
18.30 Borrel uit het glaasje 
19.30 Koud buffet 
20.00 Begin van de Workshop 



De sprekers: 
 
Dr/Ir/Ing* Roelof Brolsma, 

alias Prof. dr. N.O.M.E.N. Nescio 

 
 

Onderwerp Hoe lager hoe hoger! 
De inleider zal het onderwerp benaderen 
vanuit de relativiteitstheoretische 
respektievelijk psychoanalytische invalshoek. 

Dr/Ir/Ing* Albert J. Mesland, 
Doctor in de Nysische Wetenschappen. 

 

Onderwerp Zijn elektronen Nysisch Hoog? 

   
Dr/Ir/Ing* Ron Ongenae, geboren te Koewacht. 

 

Onderwerp De gevolgen van de chemische industrie op 
Nysische hoogte. 
De inleider zal spreken over de veranderende 
produktsamenstelling en de veranderende 
machtsverhoudingen binnen de chemische 
industrie als gevolg van Nysisch denken. 

   
Dr/Ir/Ing* Frits Mientjes, werkzaam bij Philips Medical 

Systems. 

 

Onderwerp Nysische Hoogte in hystorisch perspektief. 

Dr/Ir/Ing* André Wijnen, Volkshuisvester te 
‘s-Gravenhage 

 
 

Onderwerp Enkele bouwfysische bespiegelingen over de 
Nysische Hoogte. 
Inleider zal spreken over het belang de vocht- 
en temperatuurbalans binnen de Nysa, en 
daarmee de nadering van de Nysische Hoogte 
door Nargilehanen, te beinvloeden. 
 



Dr/Ir/Ing* Hans van Mierlo, i.s.m. Rob Schmidt P.S. Hans was 
helaas niet te 
ontwikkelen. 

Onderwerp De inleiders zullen de Nysische Hoogtemeter 
bespreken. 

   
Dr/Ir/Ing* Stache Bancken  
Onderwerp Perceptie van de Nysiche Hoogte. 

Na introductie over perceptie wordt ingegaan op 

de esthetica aan de hand van de wet van Birke. 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

  



 

 
 
 
 
Waar het kongres niet is: 

1. De Bijenkorf 
2. Hoofdbureau van politie 
3. 't Drankurgel 

Waar het kongres wel is: 
 

4. De Bunker, KOR bovenbar John F. Kennedylaan 040 – 4406635 (Bar) 


