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Nargileh is in 50 jaar nauwelijks veranderd: 
Nysisch hoog is nog steeds het hoogste goed, de Diktator weet alles en doet er alles aan om zijn 
kennis over te brengen tijdens het vraag / antwoord spel-met-veel-regels op de borrel, en de 
Nysa strekt zich uit van hier tot gunder met na het sluiten van de borrel hier en daar een kameel. 

 
Eigenlijk waren Nargileh met hun Diktator, borrel en Nysa hun tijd ver vooruit. 

 
De Diktator had natuurlijk in zijn alwetendheid ingezien dat de wereld van nu gebaseerd was op 
informatie: kennis is macht. Hij is niet voor niets neergestreken vlakbij de THE, later beter bekend 
als TU/e, een bolwerk van wetenschap en kennis. 
En dat de wereld van nu door informatie en communicatie technologie steeds kleiner zou worden. 
Het WWW is gewoon de generieke opvolger van de Nysa: lokaal erg toegankelijk voor de gewone 
gebruiker, zeg maar het Plebs, maar toch uitstrekkend van hier tot gunder. 
 
Kijk ook maar naar allerlei aspecten van de Borrel die al prima passen binnen een wereld met 
internet: 

 Het server / client concept, vraag en antwoord op de borrel 

 Service Request Brokers, commissies 

 WikiPedia, Google search, wij hebben al 50 jaar de Diktator. 

 Internet Protocol, afgekeken van het protocol op de Borrel 

 HiScores, moderne versie van Nysische hoogte. 

 In- en uitloggen: op geautoriseerde wijze binnenkomen op en weer weggaan van de borrel. 

 VPN: Net als de Nysa tijdens een borrel: een afgeschermde virtuele omgeving waar men 
vertrouwelijk kan communiceren met de Diktator en leden van het Plebs.  

 
Voor het plebs dat natuurlijk niet de inzichten van de Diktator heeft, wordt het er niet gemakkelijker 
op. 
Gelukkig blijft de borrel de borrel en het Diktatorium het Diktatorium, maar activiteiten waar de 
Diktator wat meer moeite heeft om zijn visie uit te dragen, het per slot van rekening niet altijd 
borrreltijd, zijn, zoals ik uit eigen ervaring weet, aanzienlijk veranderden in zo’n 25 jaar.  
Neem bijvoorbeeld het Nargileh ZomerZeilen. Hoe voorzag de Zeilcommissie de vloot van de 
nodige informatie over bestemming, kreeg ze informatie over de geografische verdeling van de 
boten over de Friese wateren? Een ieder die niet rechtstreeks informatie kon krijgen van de 
Zeilcommissie, belde vanuit de kroeg, eethuis of telefooncel ’s ochtends voor half 12 naar Hoora, 
waar Eric en /of Vera bijhield waar iedereen vandaan belde. De Zeilcommissie belde iets later, stelde 
een bestemming vast aan de hand van de informatie verzameld bij Hoora en om 12 uur kon ieder die 
nogmaals contact zocht met Hoora de nieuwe bestemming vernemen. Simpel, doeltreffend. 

 
Tegenwoordig is dat wel anders: met de intrede van de mobiele telefoon, GPS en mobiel internet 
heeft de Zeilcommissie alle grip op de flottielje verloren, boten bellen elkaar onderling wanneer het 
hun uitkomt, de bestemming kan ter plekke (meestal op een borrel) door actuele informatie over 

het weer, de wind, de locatie van de boten op grond van de GPS informatie geüpload via het mobiele 
internet veranderd worden, en doorgebeld, ge-SMSt of gemaild worden naar alle boten, ongeacht of 
ze al de hele dag voor anker liggen in een afgelegen dorpje of midden op het Tjeukemeer dobberen 
in de windstilte die ze al uren van te voren zagen aankomen op de Smartphone. 

 
U ziet hoe, belemmerd door een beperkte visie, de Zeilcommissie langzaam aan de grip op de 
situatie heeft verloren. Slechts een voorbeeld, maar wellicht dat deze tegenwoordige overkill aan 
informatie, mogelijkheden tot communicatie, de wat minder digitaal aangelegde Nargilehaan 
kan aardig in de stress schieten en in de war raken. 
 
Voor degenen die daar oog voor hebben, is het duidelijk dat de Diktator al jaren zijn best heeft 
gedaan om de aansluiting van de Digibetische Nargilehaan te laten meekomen in het veranderd 
wereldbeeld: Tijdens Introborrel kreeg de Diktator in het auditorium vragen via andere wegen dan 
rechtstreeks verbaal contact. Hij werd opgebeld, er kwamen faxen binnen met textueel de vraag of 



de Diktator zo vriendelijk wilde zijn om terug te bellen, de moeder van de Diktator had zelfs een 
telefoonnummer. De Diktator en de vragenstellers, hoewel beide partijen zich binnen de Nysa 
bevonden, werden fysiek gescheiden: de virtualisatie van de Nysa was begonnen. En daarbij is het 
niet gebleven: zelfs de vragen aan de Diktator kunnen vastgelegd worden op de website van 
Nargileh voordat de Diktator op de borrel kans heeft er op te reageren. 

 
Zelfs de o zo vertrouwde Nargileh post, altijd een behoorlijk aanslag op het budget van Nargileh en 
op de tijd van het Diktatorium en de commissies, is elektronisch geworden. De zo actueel mogelijke 
ledenlijst, met vitale informatie zoals adres en telefoonnummer werd op gezette tijden via de post 
verspreid aan alle Nargilehanen die schriftelijk of mondeling te kennen hadden gegeven dat ze daar 
prijs op stelden. Nu kan een ieder die de bijnaam van onze geliefde Diktator weet via de website 
van Nargileh aan informatie komen door het raadplegen van de database met als belangrijkste 
velden email adres en mobiel nummer.  
 
Aanmelden voor het Lustrum werd dus ook geheel volgens de verwachtingen via een webform 
ingeregeld. Dat bleek voor veel Nargilehanen aan de rand van hun digitaal spectrum te liggen, en 
prompt werd de site platgelegd door een ongecoördineerde, maar wel massale Distributed Denial 
of Service Attack waar hardcore hackers een puntje aan kunnen zuigen. Maar door inzetten van 
bewezen en ook door de oudere Nargilehanen vertrouwde techniek, het Word document met tekst 
en niet meer dan dat, werd een verschuiving in het digitaal spectrum gerealiseerd waardoor het 
Lustrum in de huidige vorm mogelijk werd voor Nargilehanen van uiteenlopend digitaal pluimage. 
De Diktator mag trots zijn: de Lustrum commissie bleek wel vatbaar voor zijn visie. 
 
Misschien heeft het Diktatorium nog 50 jaar nodig om de werkelijke wereld en de Nysa op 1 lijn te 
krijgen. Voorlopig zal de Diktator de protocollen en interfaces moeten aanpassen aan de laagst 
aanwezige versie, met als doel ze op termijn op Nysische hoogte te krijgen. Hoe dat er uit ziet? De 
Diktator zal het weten, misschien zijn zelfs virtuele borrels mogelijk, waarbij Nargilehanen van alle 
uithoeken van de Nysa voor de tafel kunnen verschijnen. Natuurlijk zijn daar nog wat hindernissen 
te nemen, zoals ‘hoe houden we kamelen uit niet-Nysische tijdzones uit de virtuele borrel’, of hoe 
digitaliseren we het archief, dat momenteel erg fysiek ligt te wezen op de zolder van de heer 
Vermeijlen, maar de voortgang lijkt me niet te stoppen. In Brabant is men al druk bezig met het 
uitrollen van FttH, glasvezel tot aan huis. Een kleine stap verder en we krijgen landelijk de kans om 
van borrelglasvezel tot aan huis gebruik te maken. 

 
Aangezien zelfs de Dikke van Dale wordt geactualiseerd met begrippen uit het digitaal spectrum, 
denk ik dat u, meneer de Diktator, als motto voor de komende 5 jaar zou moeten hebben: 
F……orget Google, ask the Dictator! 

 
 
Dat U spoedig moge vallen. 
 


