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De Boerderij als bruin café
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In een eerder Nat.Lab. Journaal schreef oud-collega Jan Wijers een bewogen verhaal over de Boerderij.
Veel van wat daarin staat, is voor mij heel herkenbaar. Ook ik behoor tot de gelukkigen die al deze
enthousiast beschreven ontwikkelingen hebben mogen meemaken.
De Boerderij is na de in het artikel genoemde verbouwing een honk voor vele sporters geworden.
Zo vindt men op de zolder de tafeltennisvereniging en maken de vissers, de tussen-de-middag
trimmers, de donderdagavondtrimmers, het interne voetbal, de motorclub, het tafelvoetbal en
af en toe de bridgers van de Boerderij gebruik.
Over al deze secties wil ik het hier niet hebben.
Misschien komt er van hun hand nog eens een schrijven hoe zij de Boerderij ervaren. Waar ik iets over
wil vertellen, is de Boerderij als bruin café, als ontmoetingsplaats voor al die Nat.Lab.-medewerkers
die iets te vieren hebben: een jubileum, een afscheid, een verjaardag of een behaald succes. Ook in deze
functie is de Boerderij een begrip geworden.
Nadat haar bestaansrecht als clublokaal was aangetoond, kwamen er steeds meer verzoeken voor het
gebruik van de bar 'anders dan om er een verfrissing na het sporten te nuttigen'. De Sportclub Nat.Lab.
zag hier een mogelijkheid om haar rol als personeelsvereniging nog duidelijker gestalte te geven.
Bovendien zou het uitbaten wat extra financiën in de kas brengen, waardoor de sportactiviteiten
goedkoop konden blijven. Sport zorgt voor een gezonde geest, en op deze manier kon het welzijn
van de Nat.Lab.-medewerkers worden gediend. De vereiste horecapapieren werden door een paar
bestuursleden gehaald en er werd een groepje barmedewerkers gerecruteerd. Voor de genoemde
vieringen stonden tussen 16.30 en 19.30 uur de deuren van de Boerderij open; de gezellige
ambiance en de vriendelijke bediening zorgden voor een grote belangstelling. Dat deze formule is
aangeslagen, blijkt ook uit de cijfers. Werd de boerderij in 1996 nog 131 keer verhuurd, in 1997
en 1998 gebeurde dat 143 en 154 keer. Dat maakt duidelijk hoe gewild deze locatie is.
Het lijkt me dan ook een goede gedachte om in het campusconcept de Boerderij een ontmoetingsplaats
te laten blijven waar alle campusbewoners terecht kunnen. Zo'n oude Brabantse boerderij tussen al het

'high-tech' heeft iets neutraals en maakt de verandering voor velen wellicht wat gemakkelijker.

