
4 

q-

0 
N 
Q) 
00 
C 

'ö 
;:: 

De veelbewogen geschiedenis van een 
50-jarige sociëteit: So What! 

BramTafman 

Drie maart 2013 vierde de Goudse jongeren
sociëteit So What! het vijftigjarig jubileum. 
Door een groep vrienden opgericht om wat 
te doen te hebben in het saaie Gouda van 
de jaren zestig, groeide So What! uit tot een 
begrip, met nog altijd dezelfde kernwaar
den als vijf decennia geleden. Een mooi 
moment om terug te kijken op vijftig jaar 
jongerencultuur met de focus op deze so
ciëteit. Direct over de geschiedenis van de 
stichting verhalen doet af aan de waarde van 
het pand waarin So What! momenteel haar 
onderkomen heeft. 

De asschuur aan de Vest 30 is een betrekkelijk onopval
lend en anoniem pand, dar bij coeristen die het monu· 
mentenbordje lezen bekender zal zijn dan bij de gemid· 
delde Gouwenaar . Het donker aandoende bouwwerk 
mee dichtgemetselde ramen, gesloten poort en hek ziet 
er weinig toegankelij k uit en doet aan als een loods, als 
opslagruimte voor het een of ander of een overblijfsel 
dat in de periode van stadsvernieuwing per ongeluk niet 
is gesloopt. Niets in minder waar. Vanaf 1970, volgens 
het monumentenbordje 1971 (sic) is dit pand het onder 
komen van So Whac!. 
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Van concessies en aanbestedingen 

In de 19e eeuw werkten overheden met wac we nu con
cessies noemen. De hoogste bieder kreeg van de ge
meente het monopolie op bepaalde werkzaamheden. In 
dit geval het ophalen van haardas, een restproduct van 
verbranding van turf voor ver.varming en koken. Met de 

verkoop van dit restproduct moest de ondernemer zijn 
investeringen terugverdie,1en, personeel betalen en 
liefst nog wat winst overhouden. De as was interessant 
voor glas- en zeepfabrikanten. De gemeente was verze
kerd dat de as nie t massaal in de gracht en op straat zou 
belanden en verdiende goed aan de concessie die eens in 
de paar jaar in de markt werd gezet . 

De as moest inpandig, of in ieder geval beschermd te
gen regen worden opgeslagen. Een fli nke regenbui loogt 
de as uit, waarna deze dus niet meer te verkopen is, om
dat de meest waardevolle component verloren is gegaan. 
In juni 1841 bevestigde de gemeente een affiche aan het 
stadhuis waarin ondernemers worden opgeroepen een 
bod te doen op het bouwen van een schuur aan de Vest. 

De aannemer die het laagste bod zou doen mocht de 
schuur bouwen. De gemeente had een bouwbudget van 

f 6.808,- en kreeg biedingen die tusse,1 de / 9.950,
en f 6.100,- lagen. Verrasse11d genoeg kreeg de winnaar 
niet de opdracht, maar werd de duurdere Goudse tim 
merman en architect Anthonie Oudijk gevraagd of hij zijn 
bod van f 6.900, - wîlde verlagen to t dat van de winnaar 

van de aanbesteding, waarna de 23-j arige Oudijk de op
dracht kreeg. 

In het boek de Nederlandse monume11cet> van gesc.hie• 
denis en k(Jnsc, van Wim Denslagen, wordt aangegeven 

dat het pand uit 1841 stamt. De Rijksdie11s1 voor het 
Cultureel Erfgoed houdt het op 184~. Het zou interes
sant zijn als hier een keer grondig onderzoek na3r wordt 
gedaan. Een opleverdatum in 1841 is, gezien de datum 

van de aanbesteding, erg onwaarschijnlijk. Oplevering in 
1844 daarentegen zou rijkelijk laar zijn voor een relatief 

klein project waarvan de bouw drie jaar daarvoor is aan

besteed. 

De asch •schuur in \10} bcdriff(Fo:O's 1AHM) 

Roet in h et eten 

Hoe dan ook: de pachter die zijn intrek in her pand nam 
betaalde ge,11ee,ue een paar duizend gulden per jaar 
voor het alleenrecht om de as op re mogen halen . De 
opkomst va11 steenkool als brandstof gooide echter roet 
in het eten. Werd in 1856 door C. Cosijn nog een bedrag 
van /2.375,- geboden, dit -.-.•as in 1862 al gedaald naar 

/1.275, - . Het gebruik van steenkool leverde vervuilde, 
en daardoor minder waardevolle, as op. Voor de peri 
ode 1865- 1867 bood Cosijn als hoogste bieder slechts 
f 110, - per jaar. De haardas was vrijwel waardeloos ge -
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worden. Naast de opkomst van steenkool werd de waar
dedaling ook veroorzaakt door industfiële revolutie. 
S<>da kon makkelijker, en daardoor goedkoper, worden 
geproduceerd en verdrong loog bij de productie van glas 
en zeep. 

In 1870 bood een ondernemer op de, normaal ge 
scheiden cor,cessies, voor het ophalen van zowel de as 
als puin en vuilnis, verdere onreinheden en het vegen van 
de straten. Door deze functies te combineren kon deze 
ondernemer slim gebru ik maken van de asschuur en toch 
nog wat winst maken, Met name hec puin werd verkocht 
om de almaar zakkende Goudse bodem op te hogen, ui 
teraard tegen betaling aan de pachter. Niet lang daarna 
had ook dit verdienmodel afgedaan en werd de reiniging 
van de grachten toegevoegd aan het pakket van de on
dernemer die zich nu ook stadsdieper mocht noemen. 
Oe stadsdieper moest er wel snel bij zijn: eens in de zo
veel tijd gingen de sluizen open en werden de grachten 
'geschuurd': al het vuil spoelde, afhankelijk van de wa• 
terstand, richting Gouwe o f de Hollandse IJssel. 

Ook de opkomst van kunstmest en groei van Gouda 
zorgden dat de waarde van afval sterk daalde. Pacht ers 
konden amper iets verdienen en de gemeente zag de in
komsten opdrogen. Eén van de aannemers is in armoede 
gestorven en een ander heeft zijn zaak in de steek ge
laten. Om toch winst te blijven maken, of in ieder geval 
quitte te spele1,, bezuinigde de aannemer overal waar 
dat kon en ook waar dat niet kon. In navolging van on
der andere Rotterdam realiseerde de gemeente zich dat 
vuil ophalen geld ging kosten. Op 1 januari 1915 werd de 
Gemeentelijke Reinigingsdienst opgericht. De directeur 
woonde op de bovenste verdieping van de Asse huur die 
ook als kantoor dienst deed. Het afval werd, gedeeltelij k, 
op een afvalbelt aan de Breevaart gestort. Een gedeelte 
van het personeel kreeg een blauwe kiel, sloof en pet om 
ze het gevoel te geven beambte te zijn en zo hopelijk 
de productiviteic te verhogen. Het materieel van de rei
nigdienst stond in Asschuur. Een greep uit de inventaris: 
afvalemmers, bezcins, paarden, karren en - later - one• 
smeningsapparatuur. 

Voo:maiigt Jongtrtnsor.ill! r.it Ov11r de Bmg cri lattr Rebc"J aan êt Pt'pcr
$.tra~1:. So Whot 1'ttu,1t in t ijnjo119cjcirtn de,bo\ltmmdi-tpfng 
(Fo:o Comrfis dt Kri:tr; Empirr. ll1wgi11~1) 

Herbestemming 

Tot in de jaren zestig vormde de asschuur het onderko
men van de gemeentelijke reinigingsdienst. Maar na de 
verhuizing naar de Goudkade bleef een leeg pand ach
ter en volgde een periode van verpaupering. Het lege 
pand aan de Vest bleef eigendom van de gemeente en 
begon in verval te raken. Oe gemeente besloot tot tij
delijke herbestemming en verhuurde het pand aan twee 
kunstenaars: Peter Tredget en Gerard Logman. Voordat 
de Asschuur haar huid ige bestemming kreeg moest wel 
eerst de Goudse Jazz Sociëteit worden opgericht. 

Een eigen sociëteit 

In de jaren vijftig en zestig kwam de jongerencultuur in 
Nederland sterk op. Specifiek op jongeren gerichte mu
ziek waaide over vanuic de 'States' en het Verenigd Ko• 
ninkrijk. Jongeren zochten een plek om samen van hun 
vrije tijd, en in dit geval muziek, te genieten. De van 
oudsher verzuilde verenigingen boden d e jongeren niet 
al tijd het vermaak waar naar gezocht werd. Oe bioscoop 
was een van de weinige plekken waar vrije tijd kon wor
den besteed, maar om nu drie keer op een avond de
zelfde film IC bekijken? 



Op muziekgebied was er eigenlijk maar één optie, 
maar, in de woorden van Cas Berkhout (voorzitter 1963 -
1967): 'De Goudse Jeugd Sociëtei t draaide populair en 
zo.' Geen alternatief voor Cas en vrienden die meer met 
j azz ophadden. De 19-Jarige, van oorsprong Amsterdam
se Berkhout, pianist bij het Goudse Revival Swing combo, 
besloot hier met een groep vrienden iets aan te doen. In 
goed overleg met Open Jeugdwerk claimde hij met zijn 
vrienden een eigen plek waar zij zelf jazzmuziek konden 
maken, plaatjes draaien en praten. Jeugdwerk stelde een 
budget eer beschikking aan deze init iatiefnemers, inclu• 
sief een platenspeler en versterker. Platen werden door 
bezoekers zelf meegebracht. 

zondag 3 maart 1963, 20:00 uur werd de Goudse Jazz 
Sociëteit door wethouder John H. Hoogendoorn cere• 
monieel geopend. Deze sprak de wens uit dat deze jazz. 
club een langer leven beschoren zou zijn dan cwee eer• 
dere ini tiatieven die het niet lang hadden volgehouden. 
Met een gezellige drukte van meer dan 60 'jongelui' was 
de opening van de Goudse Jazz Sociëteit een feit. Een 
citaat uîc de notulen van een van de eerste bestuursver· 
gaderingen: 

'Goudse Jazz sociëteit, opgericht 3 maart 1963 door: 
Cas Berkhout , Bart v.d. Valk, Arie Bouter, Ed de Jong, 
Robert van Leeuwen, Ida Huisman. Zij werd gevestigd 
te Gouda, Oosthaven 50, in het gebouw van de Bond 
van DilletanIen. De lokaliteit werd gedeeld met de 
Goudse Jeugd Sociëteit' 

Vrijdagavond en zondagmiddag was de gedeelde ruimte 
het domein van de Jazzsociëteit, waar ook zelf muziek 
werd gemaakt . Uit deze gezamenlijke speelsessies is 
later de jazzformatie Blue Note Trio ontstaan. Er werd 

niet alleen mu ziek gemaakt of gedraaid, de bestuursle
den deden er ook alles aan om jazzartiesten naar Gouda 
ce halen. Dat kon maar op een manier: door sparen. De 
bestuursleden spaarden ieder fso, - om zo de gage voor 
het eerste optreden te kunnen betalen. In de woorden 
van oprichter Cas Berkhout: 'En dan maar hopen, dat er 
genoeg publ iek kwam, zodat wij ons geld terug kregen.' 

Jazzmuzikant Pim Jacobs had de eer hec eerste optreden 
in de sociëteit te mogen verzorgen. 

Berkhout deed in een interview voor het boekje cTicn 
jaar So What' een bijna profetische uitspraak: 

'Als bestuur moet je zorgen dat de leden zich verma
ken, dat moet je organiseren. Van de zelfwerkzaam
heid van de leden mag je niet veel verwachten. Nee, 
dat is geen nare zaaki je vindt het nu eenmaal leuk 
om in een bestu ur te zitten . En als het entho usiasme 
er af is, stop je er mee. Ik heb de ervaring dat naast 
het bestuur van een sociëteit hooguit een stuk of zes 
gctrouv,•en bereid zijn het werk te doen. En, omdat 
wij zonder subsidie werkten, moest je absoluut com
mercieel denken 0 111 de zaak draaiende te houden.' 

8i?S"t~lling ~rrstc consumptitbonnttl (SAHM, Coliectîe So WhotJ 
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De eerste verhuizing 

De jonge sociëteit verhuisde een jaar later naar Peper
straat 1b : de voormalige St . Jozefschool. Jongerensoci
eteit Over de Brug maakte al gebruik van de beneden

verdieping van de oude school en zou binnen een paar 
jaar ook gebruik mogen maken van de bovenverd ieping, 

die nu t ijdelijk d ienst kon doen als onderkomen van de 

Goudse Jazz Sociëteit . Bij de opening van de nieuwe soos
ruiinte op zaterdag 2 1 november 1964 prees wethouder 
Blankere de cultuurbevorderende werking doordat jon

geren met 'goede Jazz• in aanraking werden gebracht. 
Het prijskaartje van de verbouwing, /300, .. werd door 
de wethouder geroemd. Maar waarom zou meer geld 
worden uitgegeven voor de verbouwing van een ruimte 

die, zoals toegezegd door de gemeente, maa.r vij f maan
den gebruikt zou worden? De soosruimte werd door de 

wethouder geopend met het legendarische nummer 'So 
What' van Miles Davis. vanaf dat moment zou de ruimte 

zelf ook 'So \"lhat' heten, al \\'as die naamsverandering al 

op 14 oktober van dat jaar ingegaan. De gedachte achter 
de nieuwe naam: 'wie ka,, ons wat ma.ken; heb je er wat 
op cegen, dan kom je niet, So What?' 

Over de Brug wilde snel gebruikmaken van de boven
verdieping, dus de zoektocht naar nieuwe ruimte ging 

door. M"ar toestemming voor vijf maanden werd uit• 
eindelijk toestel'llming voor twee jaar en twee jaar werd 
zelfs zes jaar. Het dubbelgebruik van het pand leidde 

t ot de nodige problemen. Over de Brug was een echte 
j eugdsoos. So What! was meer gericht op de oudere be· 

zoeker, J,zz en chansons. Veel leden hadden een baan 

of scudeerden aan de HBS. Het cultuurverschil leidde re
gelmatig tot spanningen en vechtpartijtjes. De slechte 
isolatie van het pand droeg niet bij aan een oplossing: 

er was sprake van voortdurende geluidsoverlast over en 
weer. Her hielp ook niet dat de partijen elkaar spelden• 

p rikjes uitdeelden. Cor Ratten (voor2itter 1969-1 970): 

'(dan) boenden we de vloer met veel emmers water, zo
dat het beneden behoorlijk nat werd.' 

De band met de Katholieke Jongeren Middensrand 
Vereniging (KJMV) was beter dan met Over de Brug. De 

Soos ir. dt boven.ruim Ic VGr. Over de 6ru9. ( tM-tM, Coffcctu· So Who:) 

vereniging, wailr liltcr de Gonz uit voortkwam, had geen 
eigen soosruimte en mocht gebruik maken van de ruimcc 

van Concordia en So Whac. Het lijkt alsof hier de band 

tussen de Gonz en So What werd gesmeed, d ie door de 
decennia heen hoogte• en dieptepunten doonnaakte, 

maar nooit helemaal verdween. Deze band was er niet 
alleen op bestuursniveau. Leden van de KJMV waren vaak 

ook lid van So What en andersom. So What kan zelfs ge

zien worden als de plek waar de p rogressievere leden van 
verzuilde verenigingen bij elkaar ko,1den komen, katho 

liek of niet -katho liek, iedereen was welkom. 

O p zoek naar een nieuwe identiteit en ruimte 

De belangstelling voor jazz liep in 1967 sterk terug, niet 
alleen in Goud a, maar landelij k. Na vijf jaar besturen en 

meehelpen om de sociëceit draaiend te houden besloot 
het beswur dat hec genoeg was. Berkhout: 'als hcc en• 
thousiasme er af is, scop je er mee'. Het gat dat ont· 
stond \Verd a l snel opgevuld door een nieuwe voorzit• 
eer, penningmeester en secretaris. 28 november 1967: 
een historisch moment. Het nieuwe bestuur wilde het 
voortbestaan van de soos veilig stellen en bracht deze 
in een stichting onder. Met de ondertekening van de op• 
richtingsscatuten en het storten van /100, - startkapitaal 
was Stichting sociëteit So Whac een feit en werd voort · 
bestaan van de soos gewaarborgd. Het nieuwe bestuur 



gooide het roer om. Jazz als belai>grij kst programmaon
derdeel werd geschrapt. De aandacht verschoof naar ca

baret en solo-optredens van artiesten als Martine Bijl en 
Boudewijn de Groot. 

De strijd om n1olen 't Slot als bijzonder onderkomen 
te krijgen liep op niets uit. Veel sociëteiten hadden huis
vestingsproblemen. Het Mussenhuis had een veel te krap 
pand en Provadija had helemaal geen onderkomen. So 

What opteerde nu voor de Asschuur, maar volgens de 
gemeente was het pand in slechte staat en zou het ge
sloopt worden. Na aandringen van het bescuur vond een 

nieuw onderzoek plaats en bleek de Asschuur toch in 
goede staat. Hierop liet de gemeente weten dat ze het 
pand zelf wilden gebruiken voor het gemeentelij k wo 
ningbureau. Gelukkig waren er dat jaar gemeenteraads
verkiezingen en werd wethouder Arts vervangen door 
lu idens, die meer ophad met de soos. Na een aantal ge
sprekken mocht So What naar de Asschuur verhuizen. De 
huur bedroeg een symbolische f ,,- per jaar. 

Na maanden hard klussen kregen de leden en ge
meente een uitnodiging op de deurmat om 10 oktober 
1970 de opening van het nieuwe onderkomen te vieren. 
De ruinice waar nu de biertank staat werd aan een stu
dent, Wil Arts, verhuurd voor f ,oo, - per maand. Ook de 
achterbar was nog niet wat het nu is . Deze rui mee werd 
als opslag gebruikt door het 'begrip' Willem Verruyt: een 
handelaar waar werkelijk alles was te krijgen. Een mo
torfiets, koelkast, antieke kast of gieter nodig? Willem 
had het. 

Na de verhuizing had So What eindelijk een pand voor 
zichzelf. Deze nieuwe vrijheid betekende wel excra ver• 
antwoordclijkheden. Het ledenaantal nam toe en het 
bestuur kon lang niet alle taken zelf uitvoeren. Er werd 
een beroep gedaan op de leden die bijsprongen waar 
nodig: de soos begon te professionaliseren. Met de op • 
richting van verschillende commissies die uit lede1\ be
stonden werd het bestuur ontlast. Het was even zoeker'I 
welke commissie welke taken kon uitvoeren. Initiatieven 
om een nieuwe commissie op te richten werden onder
sceundJ maar waren niet altijd even succesvol. Naast plek 
voor structurele initiatieven bestond er ook ruimte voor 
eenmalige aC-tîes, zoals een handtekeningactie tegen het 

De QS$<1nm,, fo,en o1 So Wfia t, ,,óór dr nirouibouw. Met ulf gmutstlde 
1,lo,mbaHcn en put. (CoU«:ie So \V11«:) 
i'rogrammoboájc ;.986 t·n liclmtudsd,a_os}narr ;992 
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dumpen van kernafval en donat.ies aan de d ierenambu
lance en UNICEF. 

Hee kwam sceeds vaker voor dar bands alleen konden, 
of wilden, komen spelen :ils krachtstroom aanwezig was. 
Door de zwaardere apparatuur die bij optredens werd 
gebruike was 220 volt niet meer voldoende. De program
mering kreeg de instructie om zo min mogelijk bands te 
boeken die meer dan 220 volt nodig hebben, maar slaagt 
hier niet alt ijd in . De 'buurman', het bedrijf Bunnik, bood 
de helpende hand. Als 380 volc nodig was kon de suoorn 
rgcleend' worden door een lange stroomkabel van Bun
nik naar So What te trekken. De stroornvoorziening voor 

bands begon dus uic de cijd cc raken, de discussie over 
zelf krachtstroon1 (lacen) aanleggen werd gestart. Over 
de aanleg van krachtstroom werd iecs ce makkelijk ge
dacht . Hee Gouds Energie Bedrij f (ces) lier weten dac 
de kosten voor hec crekken van een kabel van een ver• 
deelstation tot het pand voor rekening van So What zou
den komen . De vooruitgang kon niec worden gestopc. 
Ondanks de druk van hel bestuur om zo min mogelijk: 
bands cc boeken die krachmroom nodig hadden, werd 
een paar jaar later coch de, koscbare, overs cap gemaakt . 

Stadsvernieuwing 

In het t weede decennium groeide So What uit cor een 
behoorlijk grot e en populaire sociëteit, Het ini tiatief dat 
in 1963 zo klein was begonnen, was uitgegroeid cot een 
redelij k professionele organisatie en bleef doorgroeien. 

!N. ?urotmd.:t kotrs op :ijn omil' plrlt trgc-n dr. %ffmu1u. {SAHM, Co!1«:it 
Sc> Whct) 

I 

So Whar was in Gouda en omgeving de pick om te ge
nieten van opkomende aniesten, die soms zelfs deccn~ 
nia later nog grote bekendheid genie een. Maar er lag 
gevaar op de loer. In 1982 bleek dac als onderdeel van 
het plan Binnenstad•West zouden 27 wonîngen aan de 
Vest en Drapiersreeg worden gebouwd. Oc lege plek 
naast de soos zou worden bebouwd met een apparte· 
1l1entencomplex van een paar verdiepingen hoog. Dit 
gebouw zou op maar zes meter van de ingang worden 
gebouwd. Gevreesd werd dat de soos in de problemen 
zou komen doordat in de weekenden nogal wa, geluid 
werd geproduceerd. Hee bes1uur cckcnde bezwaar aan 
omdat te weinig maacregelen zouden worden ge,roffcn 
om geluidsoverlasc ,e beperken, n1aar die werd van de 
hand gewezen. De verantwoordelijk wethouder merkce 
op: 'Jullie posi cie is wel verzwakt, nu jullie bezwaren 
zijn afgewezen.' Het was hard tegen hard. Her bestuur 
stapt e naar de p rovincie en diende, mee succes, een be• 
n,•aarschrift in bij Gedeputeerde Staten . Voorzitter Jaap 
Goudswaard (1985-1986): ' Gedeputeerde Scacen heeft 
geen uitspraak gedaan, maar hebben de gemeente wel 
lacen wecen dac we een Slerkc zaak hadden en ze maar 
be eer mee konden werken.' Precies hcc tegenges1elde 
van wat de gemeeme beweerde. De drie raadsleden die 
achter So What stonden hadden succes. Na vragen aan 
het college van S&w werd toegezegd dat alsnog een 
goed geluidsonderzoek zou plaacsvinden. Het bezwaar 
bij Gedeputeerde Stacen werd ingetrokken. 

De Asschuur zou geïsoleerd moeten worden en gron• 
dig gerenoveerd, omdat de bouwkundige scaac niet al te 
best was. Door rekenfouten. 'vanwege beperkte mid• 
delen' bleek dac de gemeencc nicc alle koscen van de 
verbouwing had 111eege1eld. Ui<eindelijk investeerde de 
gemeente een half miljoen gulden. Een langslepend con
mee kwam op 23 september 1985 toe een eind met de 
aankondiging van de verbouwing in de lokale media. De 
verbouwing duurde uiteindelijk veel langer dan gepland, 
maar 31 j anuari 1986 kon So What heropend worden. 
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Iedereen welkom? 

Ook na de verbouwing was iedereen in principe welkom 
in So What . Mary Jane Spetter (voorzitter 1982-1983): 

'er liepen wel wat apane figuren rond, maar dat werd 
door iedereen geaccepteerd, bezoekers konden zijn wie 

ze zijn. Bij andere plekken kreeg je ruzie als je iemand 
aanstootte, in So What niet. We hadden eigenlijk nooit 

gedoe, hooguic een dronken bezoeker die de deur werd 
gewezen.' Een experiment om open te staan voor echt 

iedereen, mislukte: 'In een or ander pand aan het Non 

nenwater, waar in een kelder dingen gebeurden d ie het 
daglicht niec konden verdragen, zacen de Black Harleys. 

Twee van hun lede1\ wilden graag lid worden van de soos. 
Dat mocht van het bestuur, maar alleen als ze zonder 

jasjes in de soos kwamen. Dat ging best goed. Maar op 
een gegeven moment w ilden ze beschenngeld. Daar zijn 

we natuu rlijk niet op ingegaan. Waarop een medewerker 

in de achterbar in elkaar is geslagen. Toen hebben wc de 
politie erbij gehaald. Niet lang daarna werd het pand van 

de Harleys ontruimd.' 

Commerciële insteek 

Mani!, Stavlcu werd voorzitter in 1990: 'Oe toe1, malige 
voorzitter had er geen zin meer il'I en wilde weg. Hij 

vroeg eersc of Mart in van Dam voorzitter w ilde worden, 
die weigerde. Daarna ben ik gevraagd. Volgens Com· 

missie Wijlen i.vas de soos een wijntje in de acht erbar 

drinken mee een blokje kaas erbij. Ik wilde d ingen doen, 
maar daar was wel geld voor nodîg. Ik wist niet hoeveel 

geld we in kas hadden, daar hield ik me niec to mee be• 
zig, maar we hadden genoeg. Als er geld is en spullen 

nodig zijn, moet je daar niet ellenlang over vergaderen, 
geen gedoe mee rapporten : koop die spullen gewoon. 

' In de lijn van deze gedachte organiseerde Stavleu de 

Verschijnselen. Het bestuur kon nog akkoord gaan met 
niet aangekondigde acties zoals de Verschijnselen die 

'opeens' plaatsvonden, maar de plannen van Scavleu 
gingen verder. Zo organiseerde Stavleu in de periode '92 
- '93 het themafeest 'Pim ps. pushers ar1d prostituees' 
\\1aar de Wallen waren nagebouwd . Compleet met, via de 

Amsterdamse IT gehuurde, meisjes achter de ramen, Die 
leidde tot vragen vanuit de gemeenteraad. Samen met 

een aantal andere medewerkers en DJ Martin van Dam 
wilde Stavleu So What omvormen tot een club met, in
direct, betaalde medewerkers om uiteindelijk geld te 
gaan verdienen aan de soos. Voorzitter Marcello Hout• 
man (januari 1992-novembcr 1992): 'De teneur onder 
de medewerkers was dat we een vrijwilligersorganisatie 

zijn en ook moeten b lijven. Er is geen plek voor betaalde 

krachten.' 
De mogelijk nieuwe koers van So What leidde tot een 

groot conHict waarbij de partijen lijnrecht tege1,over el 
kaar stonden. Uiteindelijk werd na ingrijpen van Com

missie Wijlen Stavleu als enige voorzitter ooit geschorst. 
Uit protest is een aa1ual bestuursleden e 1\ zijn alle dfs 

op een na, opgestapt . Stavleu: ' Er hebben nog mensen 

in de soos geslapen, omdat ze bang waren dat ik de boel 
in de fik wilde steken. Niet veel langer daarna werd ook 

Martin van Dam geschorst. Toen een bestuursvergade• 
ri 11g werd ingelast, omdat ik tijdens mijn schorsing in het 

So What!•voetbalteam speelde, was ik er echt klaar mee 
en ben ik heel lang niet meer in So Whatt geweest.' 

Il 
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Rebel 

Stavleu en Van Dam zagen de k;ms 
om hun ideale uitgaansgelegenheid 
in Over de Brug te realiseren. Over de 
Brug was erg lang dicht geweest . Na 
overleg met het bestuur hebben ze 
het pand met eigen geld vernieuwd. 
De isolatie zou voldoende moeten 
zijn, maar de eersle avond stond 
er meteen polirie voor de deur. Het 
pand was wel geïsoleerd, maar 1lier 
berekend op het draaien van house. 
Na grondige isolatie kon de Rebel 
weer open. Stavlcu: 'de opzet was 
commercieel. Wc hadden prachtige 
decors en aankleding. Dat idee heb ik 
opgepikt in de soos en toegepast in 
de Rebel. We hadden een open -deursysteem, niet een 
gesloten systeem zoals So What! . We wilden later wel 
pasjes invoeren, maar dat was te laac . Dan merk je dat 
So What! al dertig jaar bestond en dertig jaar ervaring 
had. De opzet in de Rebel had wel iecs weg van de soos 
met bijvoorbeeld een eigen Technische Dienst en Activî -
teitencommissie.' 

Naast een fulltime baan ook een commerciële uit 
gaansgelegenheid runnen was niet altijd makkelijk voor 
Stavleu . 'Wc hadden het gevoel niet gesteund te worden 
door de gen,eente en politie. Een bezoeker die je de ene 
week de deur wees, kwam de week daarop weer. Als ze 
geweigerd werden stapten ze naar de politie: discrimi
natie. Met twee man de Rebel runnen ging gewoon niet. 
Na een jaar of zeven, acht, zijn we er mee opgehouden. 
Het was eigenlijk een uit de klauwen gelopen hobby. 
Het opzetten van een nieuwe organisatie is als de LPF: 

j e crckt allerlei ongedierte aan . Daaraan merk je dat de 
soos al dertig jaar bestond. Die organisatie staat als een 
huis! Het fijne aan de soos is de sociale controle. leder• 
een wil een fijne avond stappen .' 

Hee Rebel-tijdperk werd met een knipoog afgesloten. 
So What had inr.eresse in de professionele apparatuur die 

via een open veiling vert<.ocht zou worden. Toen een paar 
medev•.ierkers van So What bij de Rebel langsgingen om 
de apparawur te bekijken hing op de deur een briefje: 
'De open veiling gaat niet door. So Jammer.' Deze poster 
heeft nog een tijdje de bestuurskamer gesierd . 

Bezuinigingen en succcs·volle jaren 

Vanaf de tekening van het huurcontract in 1970 was spra
ke van verkapte huursubsidie door de genleence, in ruil 
daarvoor onderhielden mede-werkers van de soos de bin
nen - en buitenka,u van het pand. In 1980 werd de h1111r 
verhoogd naar/ 20.000. Oe gemeente bleef het grootste 
deel van de huur betalen, / 19.000. Na de verbouwing 
in 1985 werd de huur door de gemeente verhoogd met 
f 8.000 en het jaar daarop met nog eens ruim f 10.000. 
Gelukkig steeg de huursubsidie ongeveer gelijk mee, 
waardoor de soos niec in de problemen kwam. Vanaf 
seizoen 1988-1989 kreeg de soos direct cc maken met 
bezuinigingen van de gemeente . De huursubsidie werd 
Oink omlaag gebracht. De eigen bijdrage aan de huur 
werd serieus. Dit was reden om de lidmaatschapsgelde11 
en bonnenprijs te verhogen. 
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In ee1, groeiende organisatie wil iedereen natuur• 
lijk zijn of haar stempel op de activiteiten drukken. Dat 
leidde begin jaren '90 tot felle discussies over de wijze 
waarop So What was georganiseerd, De binding van me
dewerkers mee So What moest worden verbeterd, want 
de verschillende commissies hadden ondcrtîng weinig 
contact. De werkgroep die zich over deze problemen 
boog, kwam met een aantal aanbevelingen die nog altijd 
de basis vorinen voor de huidige organisatievorm . Een 
van de belangrijkste wijzigingen was de invoering van het 
werkoverleg. Tot dan kwam alleen het bestuur samen om 
het afgelopen weekend, komend weekend en andere 
zaken te bespreken. Vanaf nu zou het Dagelijks Besruur 
het bestuur voorzitten en elke maandag een werkoverleg 
plailtsvindcn waarbij iedereen aanwezig kon zij n, com
missies konden overleggen cri in ieder geval het Dage
lijks Bestuur aanwezig was. 

De jaren negentig w.iren heel !.ucccsvollc jaren voor 

So What. Mid jaren negentig werd een jaaromzet van zes 
ton gedraaid, eind jaren negentig nog ongeveer de helft 
daarvan. Tel hier het ruimte subsidiebeleid voor bands 
bij op: succes verzekerd. Het waren hoogtijdagen voor 
de Nederlandse popmuziek. De inkomsten waren harder 
nodig, wam de gemeente moest steeds meer bezuini
gen. Gouda was immers een anikel 12-gemeeme van• 
wege de structureel slechte financiële situatie, Omdat So 
What zoveel geld verdiende werd de huursubsidie lang
zaam algebouwd. De subsidie die voor de programme
ring werd ontvangen bleef bestaan, maar deze kwam niet 
bij de gemeente vandaan. De stichting begon door het 
eigen succes en de hoge bezoekersaantallen zellvoorzie
nend te worden. September 1993 kreeg het onderkomen 
van So What de stempel gemeentelijk monument. Nog 
geen vier jaar later werd erkend dat het b ijzondere pand 
echt deel uitm~nkt van de historie c 11 het • gezicht' van 
Gouda. Het pand werd onderdeel van het beschermd 



stadsgezicht. Maar hier hield het niet op. Oc wo,rdc van 
het pand werd zo grooc geachte dat het in 1999 door de 
gerneente werd genomineerd om op de rijksmonumen
tenlijst te worden geplaatst. 

Los van de gemeente en modernisering 

Volgens een onderzoek van Oeloitte & Touche hield de 
gemeente er te veel nevenactiviceitcn op na. Waaronder 
de verhuur van gemeentelijke panden aan allerlei vereni. 
gingen. De Asschuurwerd te koop gezet. Een lange pe
riode van onzekerheid volgde. Het jaar waarin So What 
vijfenveertig jaar bestond vond na lang onderhandelen 
de overdracht van de Asschuur plaats. Juli 2008 verkocht 
de gemeente het pand aan woningcorporatie Mozaiëk 
Wonen. Ook de subsidie van de gemeente viel weg. 

Het rookverbod had een niet te onderkennen impacc 
op de bezoekersaantallen, die sowieso daalden. Het sy
steem waarbij alleen leden met maximaal 1 introducee 
toegang hadden bleek verouderd. Na een lange beleids
vergadering, waarin de vrees werd uitgesproken dat de 
identiteit van So What onherstelbaar zal veranderen, 
werd een grote verandering doorgevoerd. vanaf januari 
2010 zou het decennia oude 1-op-1-beleid oiet meer 
bestaan: een van de ingrijpendste veranderingen in de 
geschiedenis van de sociëteit. Ook de openingstijden 
werden verruimd. Waar voorheen de deur om o.oo sloot 
konden leden nu tot 01 .oo naar binnen. 

De monderniseringsslag eiste ook slachtoffers. Oe film 
die op zondag na hot eetcafé werd vertoond sneuvelde. 
Door de opkomst van in1ernct en het steeds sneller be
schikbaar zijn van Alms liep de animo voor dit vaste on
derdeel van een So Whatweekend steeds verder terug. 
So What bestaat bij de gratie van de vrijwilligers. Maar 
op het momeI1t dat alleen een handjevol vrijwilligers bij 
de film aanwezig is en eigenlijk geen mensen van buiten
af kan afgevraagd worde,1 of de zondagfilm nog wel be
staansrecht heelt. De kosten voor het mogen vertonen 
van de film wogen niet meer op tegen de extra waarde 
die voor bezoekers werd gecreëerd. 

De grote veranderingen werden, zoals .Jlle veranderîn• 

gen, met gemengde gevoelens ontvangen. Vijf decennia 
op ioek zijn naar, en een zich continu ontwikkelende, 
identiteit levert a.lcijd negatieve en positieve reacties op. 
Sommige mensen voelen zich niet meer thuis terwijl de 
nieuwe gcnemie So What ontdekt. Terwijl podia in Ro1-
ccrdam en Oen Haag failliet gaan bleef So What bestaan. 

Bronnen 
Coudsche Courant 
Streekarchief Hollands Midden: 
Gemeentearchief 1946-1975 (kenm. 6261) 
Bcstuursnotulen So What 1990-1992 (kenm. 0536) 
Programmaboekjes So What 1986-1991 (kcnm. 8296) 

Archief Stich,ing Sociëteit So What 

Tien jaar So What. het wel en wee van een t ien-jarige 
So What 15 jaar 
'So What' de geschiedenis van een 25-jarige sociëteit in 
Gouda 
Boekje 35 -jaar 

Persoonlijke archieven van oud-bestuursleden, mede
werkers en bezoekers 
Gesprekken met (oud-)bes1uurslcden, medewerkers en 
bezoekers 

Boek so jaar So Wbal 

Een uitgebreide geschiedenis van sociëteit So What is 
opgetekend in: 

Bran1 Talman, So Whoc 50 . Sinds 3 moorc 1963, Gouda 
2013. 

Oit rijk ge'1llustreerde ~k is nog te verkrijgen bij Socië
teit So What. De prijs is 15 euro. U kunc het bestellen bij 
Bram Talman: e-mail: bram.talman@so-what.nl 
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