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Inleiding

De Reguliersdwarsstraat in Amsterdam werd in 1980 de populairste en bekendste
homo-uitgaansstraat van Nederland. Vanuit de trendy gay Coffeeshop Downtown
begonnen toen de creatieve en steeds grotere feesten waarbij homo's en hetero's en wat
later ook autochtoon en allochtoon probleemloos samen feestvierden.
Vervolgens opende de ene hippe horecazaak na de ander: voor hetero's eetcafé
Oblomow, restaurant L'Entrée en discotheek Richter, later gevolgd door cafe's als Blitz
en De Korte Golf en discotheek Ministry.
Voor homo's opende in 1981 Café April, in 1988 discotheek Exit en in 1989 Danscafé
Havana. Rond het jaar 2000 kwamen daar nog Pub Soho en Bar ARC bij en in 2010
opende tenslotte nog de Taboo Bar. Aan de overkant van de Vijzelstraat openden ook
enkele homocafés, waaronder de Reality Bar en café 't Leeuwtje.
Tesamen met de straatfeesten tijdens Koninginnedag en Gay Pride waren het vooral
de grote homozaken April, Exit, Soho en ARC die de Reguliersdwarsstraat tot het
wereldwijd bekende vlaggeschip van de Amsterdamse gay scene maakten.
Het was dan ook een ongekend zware klap, toen in 2010, binnen een periode van
slechts een half jaar, al deze grote homohorecazaken gesloten werden. Dit was een
rechtstreeks gevolg van het feit dat al deze zaken eigendom waren van wijlen
horecamagnaat Sjoerd Kooistra, wiens imperium door financiële problemen was
ingestort.
Het einde van de ooit zo bruisende Reguliersdwarsstraat als homo-uitgaanscentrum
leek nabij. Omdat iedereen zich afvroeg hoe het nu verder moest, was het een goed
moment om eens systematisch onderzoek te doen naar de meningen en wensen van de
bezoekers van de straat. Daartoe is van 15 november tot 15 december 2010 een enquête
gehouden onder de titel Uitgaan in de Reguliersdwarsstraat.
Deze enquête is onder de aandacht gebracht via de website www.reguliers.net, via
twitter, op gerelateerde Facebook- en Hyvespagina's en via nieuwsberichten op alle
grotere Nederlandse homowebsites. Ook werden in diverse zaken in de
Reguliersdwarsstraat posters en flyertjes verspreid.
Voor zover bekend is nog nooit eerder onderzoek gedaan naar uitgaan in de
Reguliersdwarsstraat. Daardoor is er voor de meeste resultaten geen goed
vergelijkingsmateriaal. Wel kunnen sommige cijfers, bijvoorbeeld over veiligheid,
vergeleken worden met de uitkomsten van onderzoek op stedelijke of landelijke
schaal.
Dat de Reguliersdwarsstraat, ondanks een geleidelijk teruglopend bezoekersaantal,
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nog altijd geliefd en populair is, blijkt niet alleen uit het grote aantal mensen dat aan
de enquête heeft deelgenomen, 1020 in totaal, maar ook uit de vele, soms uitgebreide
opmerkingen die de deelnemers zelf aan de enquêtevragen hebben toegevoegd.
De enquête bestond uit 43 vragen over vele aspecten van het uitgaan in de
Reguliersdwarsstraat en probeert daarmee inzicht te krijgen in hoe de bezoekers het
verleden, het heden en de toekomst van de straat beoordelen. De resultaten kunnen
onder meer nuttig zijn voor politici, beleidsmakers, homobelangenorganisaties, de
media en (homo)horeca-ondernemers.

De Reguliersdwarsstraat in vogelvlucht

4

1. Conclusies uit de enquête

Puntsgewijs samengevat volgen hier enkele van de belangrijkste en opvallendste
resultaten uit de enquête over het uitgaan in de Reguliersdwarsstraat:
De belangrijkste conclusies zijn:


Mensen komen vooral naar de Reguliersdwarsstraat vanwege het open en
laagdrempelige karakter, de mooie mannen, de hippe homozaken en het
internationale karakter van de straat.



Door de sluiting van de grote homozaken is bijna 49% van de geënquêteerden
zijn of haar favoriete uitgaansgelegenheid kwijtgeraakt.



Maar liefst 92% van de respondenten wil dan ook dat deze zaken zo snel
mogelijk weer open gaan, of nog liever, dat er een geheel nieuwe homozaak
komt.



Momenteel mist 75% een goede homodisco in Amsterdam. Een meerderheid
van 59% wil het liefst dat er een hele nieuwe homodiscotheek komt. 19% geeft
de voorkeur aan heropening van Club Exit.



Hoewel driekwart van de respondenten de straat nu als ‘vergane glorie’
betitelt, vindt nog altijd 57% dat Amsterdam als Gay Capital niet zonder de
Reguliersdwarsstraat kan.



De bezoekers willen vooral vernieuwing en diversiteit: verschillende muzieken interieurstijlen, een gevarieerd publiek en naast homobars zouden
bijvoorbeeld een hippe koffiebar en meer terrasjes de straat ook overdag
aantrekkelijk maken.



Concrete ergernissen waren vooral de hoge prijzen, het gebrek aan
klantvriendelijkheid en aan concurrentie, alsmede het betalen voor de wc. Het
rookverbod en onveiligheid op straat werden door slechts 12%, resp. 18% van
de mensen genoemd.

Overige conclusies zijn:


Liefst 88% van de bezoekers kwam hoofdzakelijk naar de Reguliersdwarsstraat
voor de mooie en hippe homozaken, zoals April, Soho, ARC en Exit.



Uitgaan in de Reguliers blijkt in de eerste plaats een sociaal gebeuren: zowel de
mensen die hier, als degenen die elders uitgaan, doen dat hoofdzakelijk omdat
hun vrienden daar komen.
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Bezoekers van de Reguliersdwarsstraat blijken relatief hoog opgeleid: 65%
heeft HBO of hoger. 57% kwam van buiten Amsterdam om hier uit te gaan en
bijna tweederde is tussen de 16 en 35 jaar oud.



Voor 75% van de geënquêteerden was het allereerste homocafé dat zij
bezochten er één in de Reguliersdwarsstraat.



Meest favoriete homozaak is met 41% de April, gevolgd door de Soho, de ARC,
discotheek Exit en het Exit Café. De oude Havana (1989-2002) wordt nog altijd
door 23% van de mensen als favoriet aangeduid.



Uit de enquête blijkt dat vroeger 47% éénmaal per week of vaker in de
Reguliersdwarsstraat uitging, waarvan ruim 3% zelfs elke dag. Nu komt nog
slechts 5% er wekelijks en 44% zelden of nooit meer.



36% vindt de Reguliersdwarsstraat minder veilig dan een aantal jaar geleden,
maar nog altijd heeft bijna 74% van de bezoekers hier nooit last gehad.



Als voornaamste oorzaken voor de neergang van de straat worden te weinig
vernieuwing (60%) en het slechte beleid van de inmiddels gesloten
Kooistrazaken (68%) genoemd.
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2. Bespreking van de antwoorden

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen, onderverdeeld naar diverse thema's, de antwoorden op alle
enquêtevragen besproken worden en waar nodig worden toegelicht of aangevuld met
enkele opmerkingen die deelnemers zelf maakten.
Bij veel enquêtevragen konden meerdere antwoorden worden aangegeven, waardoor
bij die vragen de percentages van de antwoorden opgeteld boven de 100% uitkomen.
De Nederlandse versie van de enquête is ingevuld door 948 en de Engelse versie door
72 personen. In totaal hebben dus 1020 mensen aan de enquête deelgenomen.
Omdat de Engelstalige versie slechts door een kleine minderheid is ingevuld, zullen
hier alleen de resultaten van de Nederlandstalige versie besproken worden. Die is met
948 respondenten het meest representatief.
Alle cijfers van de beide versies van de enquête, alsmede de opmerkingen die de
deelnemers zelf hebben toegevoegd zijn te vinden in de bijlages bij dit verslag. Deze
zijn te lezen en te downloaden via de website www.reguliers.net.

2.2 Respondenten
Vraag 38 : Waar woon je?
Van de deelnemers aan de Nederlandse versie van de enquête woont ruim 43% in
Amsterdam, 31% in de rest van de Randstad, 23% in de rest van Nederland en 2% in
het buitenland. Dit laat zien dat meer dan de helft van de (Nederlandse) bezoekers van
de Reguliersdwarsstraat van buiten Amsterdam komt. Daarbij komen uiteraard ook
nog de bezoekers/toeristen uit het buitenland, waarvan slechts enkelen aan deze
enquête zullen hebben deelgenomen.
Vraag 39 : Wat is je leeftijd?
Qua leeftijd zijn de meeste bezoekers van de Reguliers tussen de 16 en 25 jaar (31%).
De leeftijdsgroepen 25 tot 30 jaar en 30 tot 35 jaar zijn met 17% gelijk verdeeld.
Wanneer we deze beide groepen optellen, dan komen we voor de leeftijd van 25 tot 35
jaar uit op 34%. Dat is dus een bijna vergelijkbaar grote groep als die tussen de 16 en
25 jaar. In totaal is dus 65% oftewel bijna tweederde van de bezoekers van de
Reguliersdwarsstraat jonger dan 35 jaar.
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In de leeftijd van 35 tot 50 jaar komen opgeteld 29% van de deelnemers en in de groep
van 50 tot 65 jaar bijna 6%. Slechts 0,42% blijkt ouder dan 65 jaar, wat mogelijk mede
komt doordat deze groep minder goed via internet bereikbaar was. Niemand gaf aan
jonger dan 16 jaar te zijn.

Vraag 40 : Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgemaakt of waar je mee bezig
bent?
Van de deelnemers aan de enquête heeft 27% een universitaire opleiding, 38% HBO en
18% MBO. Overige opleidingen scoren allemaal onder de 5%. De bezoekers van de
Reguliersdwarsstraat zijn dus bovengemiddeld hoog opgeleid. Het zou interessant
zijn om na te gaan in hoeverre dit wellicht samenhangt met het trendy en
internationale karakter van de straat en met de gemiddeld hogere prijzen.
Ter vergelijking: uit het onderzoek “Homoseksuelen in Amsterdam” van de dienst O+S van de gemeente
Amsterdam uit 2009 bleek dat van de homoseksuele mannen 30% laag, 35% middelbaar en 31% hoog
opgeleid was.

Vraag 41 : Ik zie mezelf als: (herkomst)
Ruim 81% van de geënquêteerden ziet zichzelf als Nederlander, ruim 8% als
Europeaan, 2% als Surinaamse of Antilliaanse Nederlander, 1,4% als Marokkaanse of
Turkse Nederlander en 1,2% als Indische Nederlander. Bewust is hier niet naar de
afkomst op basis van geboorteland (van de ouders) gevraagd, maar naar hoe men
zichzelf ziet. 3,5% vindt zijn of haar herkomst er niet toe doen.
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Vraag 42 : Ik zie mezelf als: (seksuele voorkeur)
Van de deelnemers aan de enquête duidt 85% zichzelf aan als homo-man. 4% noemt
zich een biseksuele man, 1,7% een lesbische vrouw. Als heteroman of -vrouw betitelen
zich slechts 0,8 resp 0,4%. Dit zeer lage percentage hetero's is vermoedelijk het gevolg
van het feit dat de enquête hoofdzakelijk via homomedia onder de aandacht is
gebracht. Bijna 3 % vindt zijn of haar seksuele voorkeur er niet toe doen. Ook bij deze
vraag is bewust gevraagd naar hoe men zichzelf ziet in plaats van wat men “is”.
Vraag 43 : Heb je in de Reguliersdwarsstraat je vriend(in) / levenspartner leren
kennen?
Aardig detail is dat ruim 15% zijn of haar levenspartner in de Reguliersdwarsstraat
heeft leren kennen. Voor 9% was dat éénmalig het geval, voor 6% zelfs meerdere
keren. Bij het opstellen van de enquête is achteraf gezien helaas geen vraag
opgenomen over of en in hoeverre mensen in de Reguliersdwarsstraat uitgaan om een
levenspartner of mensen om andere redenen te leren kennen.

De Reguliersdwarsstraat tijdens Gay Pride 2008

2.3 Uitgaan
Vraag 1 : Ben je weleens uit geweest in de Reguliersdwarsstraat?
Van de 948 mensen die de Nederlandse versie van de enquête invulden is ruim 95% in
de Reguliersdwarsstraat uit geweest. Hetzelfde percentage geldt overigens voor de 72
deelnemers aan de Engelstalige enquête.

9

Vraag 2 : Waarom ben je nooit uit geweest in de Reguliersdwarsstraat?
Degenen die nog nooit in deze straat zijn geweest gaven als belangrijkste redenen dat
hun vrienden er niet kwamen (41%) en dat het regulierspubliek hen niet aan stond
(28%). Ruim 21% weet hier echter geen specifieke reden voor te geven. 15% vindt dat
het elders leuker is om uit te gaan en een even groot aantal vindt de grote
regulierszaken niet leuk. Ruim 8% vindt ook de andere zaken in de straat niet leuk.
Vraag 3 : Wanneer ging je voor het eerst uit in de Reguliersdwarsstraat?
Van de enquêtedeelnemers is ruim 22% pas korter dan een jaar geleden, dus feitelijk
nog in 2010 voor de eerste keer in de Reguliersdwarsstraat uit gegaan. De meesten,
30%, zijn in de periode 2005-2010 voor het eerst gekomen, gevolgd door 22% in de
periode 2000-2005.
In totaal is dus 74% in de laatste 10 jaar voor het eerst gekomen. In de 10 daaraan
voorafgaande jaren 1990-2000 is 20% voor het eerst naar de Reguliers gekomen en
bijna 9% komt al langer dan 20 jaar in de Reguliers.
Vraag 4 : De allereerste homozaak die je bezocht: was die in de
Reguliersdwarsstraat?
Voor maar liefst 75% van de enquêtedeelnemers bevond de allereerste homozaak die
zij bezochten zich in de Reguliersdwarsstraat. Daarbij werden April en Soho, met 22,
resp. 21%, het vaakst genoemd en kwamen Exit en ARC op 16, resp. 15%.
Deze cijfers sluiten aan bij de eerdergenoemde waardering van het open en
laagdrempelige karakter van de grote homozaken. Met een vermoedelijk Amerikaanse
term duidt men zulke gelegenheden ook wel aan als een “first date bar” – daar waar je
gemakkelijk voor de eerste keer met iemand afspreekt.
Het belang van deze functie wordt door iemand als volgt verwoord: “Gewoon een leuke
plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten en om als jonge (net uit de kast zijnde) homo een rustige
normale start te maken in de grote homo wereld. Ik ben zelf van mening dat dat de
jongere/opkomende homo generatie erg zal helpen.”
Vraag 5 : Welke tijd vond je het leukst in de Reguliersdwarsstraat?
Opmerkelijk is dat de invullers de laatste 10 jaar het leukst vonden De jaren '90 werd
maar door ruim18 % alszodanig aangemerkt,
Slechts 4% vindt de jaren rond 1990 de leukste periode, een iets kleinder aantal heeft
een voorkeur voor de jaren '80 en iets meer dan 1% kiest nog voor de jaren '70, toen in
de Reguliersdwarsstraat alleen nog de homocafe's MacDonald en Downtown en
homodiscotheek De Viking waren. 19% weet het niet of heeft geen speciale voorkeur.
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Vraag 6 : Waarom ging je in die tijd speciaal naar de Reguliersdwarsstraat?
De bezoekers van de Reguliers geven als meestvoorkomende reden om hier uit te gaan
dat hun vrienden er komen (55%). Dit bevestigt dat uitgaan in de eerste plaats een
sociaal gebeuren is: men gaat samen ergens heen of gaat daarheen waar vrienden zijn.
Op de tweede plaats komt het open en laagdrempelige karakter (44%).
Daarna volgen de mooie mannen (38%), de mooie en hippe homozaken (37%) en het
internationale karakter (28%). Ruim 17% kwam hier ook voor de grote feesten en bijna
14% voor de combinatie van restaurants, homo- en heterozaken. Enkel en alleen voor
de goede restaurants kwam slechts 3%. Bij deze vraag konden meerdere antwoorden
worden ingevuld.
Vraag 7 : Hoe vaak ging je TOEN in de Reguliersdwarsstraat uit? (in de tijd dat je er
het vaakst kwam)
Van degenen die in de Reguliers uit gingen kwam 3% er zelden, bijna 5% alleen met
Koninginnedag en/of Gay Pride en 18% meerdere keren per jaar. Bijna 30% kwam er
één of meerdere keren per maand. Bijna de helft van de enquêtedeelnemers, in totaal
47%, kwam vroeger minstens één keer per week of vaker: 26% enkele keren in de week
en bijna 4% zelfs elke dag.
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Vraag 8 : Hoe vaak ga je NU in de Reguliersdwarsstraat uit? (het afgelopen half jaar)
Sinds de sluitingen van de grote homozaken komt nog slechts 5% van de
geënquêteerden wekelijks in de Reguliersdwarsstraat. Dit is bijna 1/10 van het aantal
dat vroeger wekelijks kwam. Nog maar een verwaarloosbare 0,23% komt nog bijna
elke dag, 3% komt nog altijd éénmaal per week. In totaal 15% komt één of meerdere
keren per maand, meerdere keren per jaar komt bijna 20%, ongeveer even veel als het
aantal mensen dat alleen met Koninginnedag of Gay Pride komt. 44% komt zelden of
nooit meer in de straat.
Deze cijfers voor de Reguliersdwarsstraat komen overeen met die uit een onderzoekje dat de GayKrant in
2008 en 2010 op haar website hield: “Het aantal stamgasten dat (bijna) elke dag een café binnenloopt,
daalde van 4,9 procent naar 0,7 procent. Niemand gaf in 2011 aan nog dagelijks een bar te bezoeken. Het
aantal mensen dat enkele keren per maand een gay-bar bezoekt, ging terug van 22,2% in 2008 naar 10,3
procent nu.”

Vraag 9 : Voor welk soort zaken ga je naar de Reguliersdwarsstraat?
Van de deelnemers aan de enquête kwam 88% speciaal voor de grote
homohorecazaken naar de Reguliersdwarsstraat. Pas met ruim 38% volgen de kleinere
homozaken en met ruim 20% de restaurants. Voor de fastfood (de snackbar en de
wok), de winkels, de heterozaken en de beide parkeergarages kwamen telkens minder
dan 10%.
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Vraag 17 : Wat vind je van de happy hours? (2 drankjes voor de prijs van 1)
Van de geënquêteerden vindt 68% de happy hours wel leuk, maar geen reden om er
speciaal voor te komen. 20% komt hier wel speciaal voor. Hiertoe zullen een groot
aantal mensen behoren die op de zondagmiddag naar het traditioneel zo populaire
dubbele happy hour bij de April kwamen. Ruim 9% vindt twee drankjes tegelijk teveel
of vindt de happy hours te druk en vermijdt ze liever.
Vraag 20 : Heb je de darkroom van de Exit weleens bezocht?
Van de deelnemers aan de enquête is zo'n 92% weleens naar homodiscotheek Club
Exit gegaan. Slechts bijna 8% gaf aan daar nooit te komen. Bijna 46% is ook weleens in
de darkroom van de Exit geweest: 5% regelmatig, 19% af en toe en 21% slechts één
keer, uit nieuwsgierigheid. De overige 45% is nooit in deze darkroom geweest of
bezocht andere darkrooms.

2.4 Favoriete zaken
Vraag 10 : Je favoriete homozaak in de Reguliersdwarsstraat?
Meest favoriete homo-uitgaansgelegenheid is de April met 41%, gevolgd door Soho
(37%), ARC (35%), Club Exit (29%) en het Exit Cafe (24%). Bezoekers waarderen de
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moderne strakke zaken als April en ARC dus net zo als een klassiek ingerichte zaak als
de Soho. Opvallend is dat de oude Havana (1989-2002) nog steeds door 23% van de
mensen als favoriete zaak genoemd wordt. Downtown, Taboo en 't Leeuwtje worden
elk door rond de 7% van de mensen als favoriete homozaak genoemd. Bij deze vraag
konden meerdere antwoorden worden ingevuld.

Vraag 11 : Je favoriete heterozaak in de Reguliersdwarsstraat?
Ruim 27% van de geënquêteerden bezoekt ook weleens een heterobar of -club in de
Reguliers. Onder hen zijn de vroegere discotheek Richter (1981-1996) en het huidige
feestcafe Jantjes Verjaardag favoriet (elk ruim 6%), gevolgd door het vroegere Ministry
(1998-2007) met ruim 4%. Alle overige heterozaken scoren nog lager.
Het getal van 6% bij Jantjes Verjaardag ligt in de buurt van het percentage mensen dat
aangeeft hetero- of biseksueel te zijn.
Vraag 12 : Je favoriete restaurant in de Reguliersdwarsstraat?
Meer dan 52% bezoekt ook weleens een restaurant in de straat. Van de 10 bekendste
zaken die in de enquête genoemd werden, is Rose's Cantina (15%) het populairst,
gevolgd door La Margarita, Garlic Queen en Dynasty (elk iets meer dan 9%).
Daarna volgen het (inmiddels voormalige) Tuynhuys (bijna 8%), Bangkok (6%) en Le
Pecheur (5%). De populairste restaurants behoren tevens tot de langst bestaande van
de straat en liggen ook in de directe nabijheid van de grote homozaken.
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Vraag 13 : Je favoriete coffeeshop in de Reguliersdwarsstraat?
Ruim 12% van de geënquêteerden komt tenslotte ook wel bij één van de coffeeshops.
Daarbij is The Otherside met ruim 7% het populairst, gevolgd door Betty, TOO! met
bijna 5%. Free-I in het oostelijke deel van de straat haalt slechts 0,87%.
Opvallend is dat Betty, TOO! op de tweede plaats komt, ondanks dat deze zaak het
dichtst bij de grote homozaken ligt, een vergelijkbare moderne uitstraling heeft en ook
doelgericht diverse GLBT-activiteiten organiseert en faciliteert.

2.5 Straatfeesten
Vraag 14 : Ga je met Koninginnedag of Gay Pride naar de straatfeesten in de
Reguliers?
Van de deelnemers aan de enquête gaat 79% regelmatig naar de straatfeesten ter
gelegenheid van Koninginnedag en Gay Pride. Ruim 41% gaat zelfs altijd naar allebei
de feesten. Alleen naar de Gay Pride gaat 14%, alleen naar Koninginnedag ruim 2%.
Vraag 15 : Wil je dat de straatfeesten tussen April en ARC doorgaan?
Liefst 89% vindt dat deze straatfeesten moeten worden voortgezet. 46% stelt als
voorwaarde dat er dan wel weer meer homozaken geopend moeten zijn. 43% wil dat
de feesten worden voortgezet ook al blijven de grote homozaken gesloten. Slechts
bijna 4% kan deze feesten in de Reguliers wel missen en vindt dat elders in de stad
ook leuke feesten zijn. De rest heeft hier geen mening over.
Vraag 16 : Heb je de afgelopen 2 jaar de Roze Kerstmarkt (Pink Christmas) bezocht?
16% van de deelnemers heeft in 2008 en 2009 de Roze Kerstmarkt bezocht, die in het
kader van Pink Christmas in de Reguliersdwarsstraat werd gehouden. Meer dan de
helft van hen vond het voor herhaling vatbaar, de anderen vonden het geen succes.
Van de 85% die de kerstmarkt niet heeft bezocht, wil een kleine meerderheid een
volgende keer wel gaan. De rest vindt dit evenement overbodig of overdreven. Een
deelnemer merkte op niet van plan te zijn naar de Roze Kerstmarkt te gaan, maar deze
ook niet onzinnig te vinden.
Bij elkaar genomen wil een kleine meerderheid van 52% een voortzetting van de Roze
Kerstmarkt. Overigens is deze in 2010 op de Zeedijk gehouden, aangezien hij door het
wegvallen van de Kooistrazaken niet in de Reguliersdwarsstraat georganiseerd kon
worden.
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2.6 Veiligheid
Vraag 22 : Hoe veilig voel je je in de Reguliersdwarsstraat, vergeleken met een
aantal jaar geleden?
Van de deelnemers aan de enquête voelt 51% zich nog altijd even veilig als een aantal
jaar geleden. Ruim 34% voelt zich minder veilig.
Hiermee zijn in de Reguliersdwarsstraat meer homo's zich onveiliger gaan voelen, dan de deelnemers aan
het landelijke SCP-onderzoek, zoals gepresenteerd in het verslag "Gewoon anders - Acceptatie van
homoseksualiteit in Nederland" uit juni 2010. Daarin wordt gemeld: “Er is ook gevraagd of men zich het
afgelopen jaar meer of minder veilig is gaan voelen. Twee derde merkt geen verschil, maar ruim een
kwart is zich een beetje of veel onveiliger gaan voelen.”

Vraag 23 : Heb je weleens problemen gehad in de Reguliersdwarsstraat?
Bijna 74% heeft nooit problemen gehad in de Reguliers. 12% zegt weleens
uitgescholden te zijn en 11% voelde zich ongemakkelijk in de straat. Daadwerkelijke
agressie is heel beperkt voorgekomen: 2,4% heeft zich weleens bedreigd gevoeld,
1,15% is weleens beroofd en slechts 0,94% is daadwerkelijk geslagen. 2,61% onderging
waarschijnlijk vergelijkbare agressie, maar heeft van zich af geslagen c.q. zichzelf
verdedigd.
Deze cijfers voor de Reguliersdwarsstraat zijn iets lager, maar lopen voor de rest parallel met die in het
bovengenoemde SCP-verslag. Daarin “meldde 1% van de respondenten in de zes maanden voorafgaand
aan de enquête af en toe geslagen te zijn door vreemden; 4% is incidenteel of vaak bedreigd.
Uitgescholden worden door vreemden komt veel vaker voor: 14% van de mannen is dat overkomen in het
halfjaar voor de enquête”.
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Vraag 24 : Kwam dit incident voort uit homohaat?
In totaal zegt 15% dat het incident dat zij meemaakten voortkwam uit homohaat.
Slechts 1,5% heeft daarvan ook aangifte gedaan, 13,5% deed dat niet. Bij ruim 7%
kwam het incident niet voort uit homohaat, maar was het vermoedelijk bijvoorbeeld
een normale uitgaansruzie of een beroving. 9% van de deelnemers zegt dat ze niet
weten of het incident voortkwam uit homohaat.
Vraag 25 : Wat vind je van het cameratoezicht dat binnenkort in de Reguliers komt?
Het cameratoezicht, dat inmiddels geïnstalleerd en operationeel is, vindt bijna 68%
goed voor de veiligheid. Ruim 15% denkt dat het weinig zal uitmaken en ruim 12%
vindt het slecht voor de privacy. Bijna 6% heeft hierover geen mening.

2.7 Informatievoorziening
Vraag 35 : Waar haal je informatie over de (homo)zaken in de Reguliersdwarsstraat
vandaan? (openingstijden, agenda, feesten e.d.)
Op deze vraag geven veruit de meesten aan dat ze het ter plekke wel merken (ruim
56%) en/of het via vrienden en bekenden vernemen (52%). Dit laatste sluit aan bij het
feit dat een even groot percentage hoofdzakelijk voor zijn (of haar) vrienden naar de
Reguliersdwarsstraat komt.
Op de tweede plaats komen het gratis tijdschrift Gay & Night (ruim 15%), de
algemene homo-uitgaanswebsite Nighttours.com (15%) en de websites van de
afzonderlijke zaken (bijna 14%).
Dat Reguliers.net met ruim 10% pas op een derde plaats komt, is wellicht te verklaren
uit het feit dat deze site qua informatievoorziening enerzijds niet de gehele
Amsterdamse gay scene bestrijkt (zoals Gay & Night en Nighttours.com) en
anderzijds weer “teveel” biedt voor degene die slechts op zoek is naar info over één
bepaalde zaak.
Tenslotte volgen nog de website van de GayKrant (8%), het tijdschrift Gay News (7%),
de website van de vroegere Kooistrazaken Reguliersonline.nl (ruim 6%) en de bijlage
PS van de Week van Het Parool (ruim 6%). Bij het opstellen van deze vraag zijn de
grote Gay Map van GayAmsterdam.com en de kleine Gay Map van Friends helaas
vergeten.
Vraag 36 : Zou je meer informatie over de zaken in de Reguliersdwarsstraat willen?
Ruim 38% is tevreden met het bestaande informatie-aanbod, ruim 10% weet het niet.
De overigen willen vooral meer informatie via Facebook (26%) en de websites van de
afzonderlijke zaken (21%). Dit sluit aan bij het feit dat zeker onder de relatief hoog
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opgeleide Reguliersbezoekers Facebook momenteel de populairste sociale netwerksite
is. Dat men meer info via de sites van afzonderlijke zaken wil komt mogelijk mede
doordat de informatie-voorziening via dat kanaal tot nu toe erg mager was:
homepages werden vaak niet geactualiseerd of waren zelfs lange tijd volledig uit de
lucht.
Op de tweede plaats wil men meer informatie via mobiel internet en/of apps (ruim
12%) en via flyers en posters (12%). Nog lager scoren digitale nieuwsbrieven, Twitter
en Hyves (8%). Bij het opstellen van de enquête is de mogelijkheid van advertenties in
homobladen over het hoofd gezien. Om met name jongeren te bereiken adviseert
iemand: “Los laten van de 'standaard' gaymedia (dat leest de jeugd niet) en meer richting op
de hippe media!”
Vraag 37 : Bezoek je voor informatie ook de website www.reguliers.net ?
De site www.reguliers.net is al ruim 3 jaar de meest uitgebreide website met nieuws en
achtergronden over de Reguliersdwarsstraat. Desondanks wordt deze door ruim 77%
zelden of nooit bezocht. Degenen die deze site wel bekijken doen dat het meest rond
Koninginnedag en Gay Pride (10%). Zo'n 9% bezoekt Reguliers.net een paar keer per
maand en slechts iets meer dan 3% komt éénmaal per week of vaker naar deze site.

Diverse media-uitingen vanuit de Reguliersdwarsstraat

2.8 Achteruitgang
Vraag 26 : Waardoor is de Reguliersdwarsstraat volgens jou achteruitgegaan? (qua
gezelligheid, bezoekersaantal, etc)
Als veruit belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de Reguliersdwarsstraat
worden genoemd: slecht beleid van de Kooistrazaken (68%) en te weinig vernieuwing
(60%). Daarna volgen als genoemde oorzaken: te weinig concurrentie (29%) en te
eenzijdig publiek (27%).
Het gebrek aan concurrentie, doordat alle grote homozaken eigendom waren van
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wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra, wordt ook door veel mensen apart nog eens
ongewenst genoemd. Zo'n monopoliepositie wil men in geen geval meer, al was het
alleen maar om te voorkomen dat alle zaken tegelijk omvallen. Wel willen mensen
graag een goede samenwerking tussen de nieuwe exploitanten, bijvoorbeeld voor het
organiseren van feesten.
Over wat men precies onder “te eenzijdig publiek” verstaat blijken te meningen
verdeeld. Diverse mensen vinden dat er (te)veel oudere bezoekers komen: “Regulier is
bejaardenstraat geworden”, terwijl anderen vinden dat het aanbod juist teveel op
jongeren gericht zou zijn. Iemand anders stelt: “Patser / homo / hetero / student / popster /
acteur of stratenmaker alles moet weer door elkaar!” – kennelijk refererend aan de jaren '80
toen de Reguliers ook voor hetero's en allerlei wat meer “foute types” nog de
populairste uitgaansstraat was. “Nu is het allemaal veel te stereotyp, te nichterig en teveel
Lady Gaga/Britney Spears/Cher/Madonna etc” – iets waarmee “gewone no-nonsense
homo's” zich niet graag associëren, aldus een andere enquêtedeelnemer.
20% vindt vooral dat het elders leuker is geworden, wat aansluit bij het eerder
genoemde gebrek aan vernieuwing bij de Regulierszaken. Het rookverbod en
onveiligheid op straat, twee thema's die veel media-aandacht kregen, haalden in de
enquête slechts 19, resp. 14%.
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Vraag 27 : Wat vond je van de grote Kooistrazaken (April, Exit, Soho, ARC) ?
Bij een beoordeling van deze uitgaansgelegenheden werd de kwalificatie goed het
meest van toepassing gevonden op de stijl en afwerking van het interieur (bijna 37%).
Als redelijk worden de sfeer van de zaak (46%), de kwaliteit van de muziek en de DJ's
(45%) en het geluidsniveau van de muziek (43%) beoordeeld. Er is niet specifiek
gevraagd of men het geluid te hard, danwel te zacht vindt, maar diverse mensen
merken zelf op dat zij graag zachtere muziek willen, in elk geval aan het begin van de
avond.
De kwalificatie slecht vonden de meesten van toepassing op het moeten betalen voor
de wc (bijna 52%), de hoogte van de prijzen (40%) en (het gebrek aan) onderlinge
concurrentie (30%). Veel mensen merken ook zelf op de prijzen te hoog te vinden. Als
normale prijs noemt iemand € 2,- voor een biertje. De hoge prijzen worden ook wel
genoemd als een reden waarom jongeren wegblijven.
De klantvriendelijkheid wordt door 19% beoordeeld als goed, door bijna 36% als
redelijk, door bijna 22% als matig en door bijna 19% als slecht – opmerkelijk omdat in
de opmerkingen van mensen zelf, maar ook in reacties op nieuwsberichten en
websites het gebrek aan klantvriendelijkheid c.q. de arrogantie van het personeel
steevast als één van de grootste ergernissen wordt genoemd.
Bij themafeestjes, actuele informatievoorziening en de afwezigheid van een
rookruimte valt op hoeveel mensen daar geen mening over hebben: elk zo rond de
30% Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat er de laatste jaren nauwelijks
themafeestjes waren en ook actuele informatie vaak ontbrak. Dat afwezigheid van een
rookruimte geen groot probleem is, bleek al bij vraag 26.
De antwoorden op deze vragen geven een algemeen en gemiddeld beeld van alle vier
de grote Kooistrazaken, aangezien er geen uitsplitsing naar de afzonderlijke zaken is
gemaakt.

2.9 Huidige situatie
Vraag 19 : Mis je momenteel een goede homodisco in Amsterdam?
Na de sluiting van discotheek Club Exit in april 2010 mist 79% een goede homodisco
in Amsterdam. Ruim 59% ziet het liefst een geheel nieuwe homodisco komen, bijna
19% geeft de voorkeur aan heropening van de Exit. Ook in dit geval wil men dus
duidelijk vernieuwing, waarbij overigens de wens voor een geheel nieuwe homodisco
niet uitsluit dat die in het pand van de huidige Exit gerealiseerd wordt.
Het huidige aanbod, met name de twee resterende kleine homodiscotheken Club
Roque en De Trut, maar ook Club AIR, andere homovriendelijke heteroclubs en
feesten of festivals blijken nauwelijks voldoende alternatief te zijn. Deze scoren
allemaal onder de 4%.
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Opmerkelijk is dat slechts 9% aangeeft nooit naar homodisco's te gaan. Als we daar
nog de 5% bijtellen die het niet weet, dan zou op z'n minst de overige 86% wel
homodisco's bezocht hebben.

Vraag 28 : Wat vind je ervan dat de grote homozaken (April, Exit, Soho, ARC)
gesloten zijn?
Ruim 48% van de enquêtedeelnemers geeft aan door de sluitingen zijn of haar
favoriete uitgaansgelegenheid te zijn kwijtgeraakt. 16% gaat echter net zo lief elders
uit. 27% vond deze zaken in de Reguliersdwarsstraat toch al niet leuk meer.
Vraag 29 : Wat vind je NU van de Reguliersdwarsstraat als geheel?
Ruim 74% vindt de Reguliersdwarsstraat tegenwoordig “vergane glorie”. Slechts ruim
3% vind de straat nog steeds (erg) leuk, 21% vindt dat het veel beter kan.
Over de vergane glorie schrijft iemand: “Dat is begonnen met de oude havanna die dicht
ging, dat was de trekpleister. boven dansen goede muziek mix van publiek en van daaruit de
exit in om daarna de cockring te bezoeken , je voelde je toen nog vrij en veilig.”
Iemand anders vult aan: “Het was een straat waar je als (jonge) homo ook vrijelijk jezelf kon
zijn, en er hing een sfeer van gezamenlijkheid en vriendelijkheid naar mensen die erdoor heen
liepen, of ze nou homo of geen homo zijn.”
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Vraag 30 : Waar ga je uit sinds April, Exit, Soho en ARC gesloten zijn?
Op de vraag waar mensen uit gaan sinds de Kooistrazaken gesloten zijn, worden
homocafe's langs de Amstel, elders in Amsterdam (met name zaken zoals Prik en
Cozy) en homovriendelijke heterozaken het meest genoemd (elk circa 32%). Ongeveer
even vaak wordt echter ook gezegd dat men niet of nauwelijks meer uit gaat (31%).
Duidelijk lager (19%) scoort de Zeedijk. Die straat is de laatste paar jaar zeer populair
geworden en wordt vaak als alternatief voor de Reguliers genoemd, maar afgaande op
deze cijfers blijkt dat een stuk minder het geval te zijn.
Van de nog resterende zaken in de Reguliersdwarsstraat blijkt de Taboo Bar met 15%
nog het aantrekkelijkste alternatief voor de gesloten zaken. Iemand merkt hierbij op
dat alleen de Taboo te klein is om de mensen in de straat vast te houden. 't Leeuwtje zit
op 6%, alle overige homozaken ruim daaronder. Iemand merkte op bij deze vraag de
antwoordmogelijkheid van homozaken buiten Amsterdam te missen.

Vraag 34 : Hoe belangrijk is de Reguliersdwarsstraat voor Amsterdam als Gay
Capital?
Ruim 57% vind dat Amsterdam als Gay Capital niet zonder de Reguliersdwarstsraat
kan. Ruim 33% vindt dat de stad nooit meer Gay Capital zal worden, maar slechts 6%
denkt dat de stad Gay Capital kan zijn zonder de Reguliers. Kennelijk wordt het
huidige aanbod elders in de stad niet als voldoende gezien om de stad als Gay Capital
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overeind te houden.

2.10 Toekomstwensen
Vraag 31 : Wat zou de Reguliersdwarsstraat voor jou aantrekkelijker maken?
Als antwoord op deze vraag wordt een hele nieuwe homozaak als allermeest genoemd
(81%). Heropening van een of meer Kooistrazaken komt met 58% op de tweede plaats,
en meer feesten/betere muziek, betere service en kwaliteit en meer homopubliek op
een gedeelde derde plaats met elk circa 44%. De wens voor meer homopubliek is
enigszins opvallend aangezien de straat toch bekend stond als een plek waar
overwegend homomannen komen.
Op een gedeelde vierde plaats komen grotere/verwarmde terrassen, jonger publiek en
meer horeca overdag, met elk rond de 35%. Meer leuke terrasjes is een wens die
mensen ook zelf noemen, maar van terrasverwarming is niet iedereen een voorstander.
Meer horeca overdag wordt ook genoemd in veel opmerkingen van mensen zelf. Zij
zouden graag ook wat meer zaken met leuke terrasjes willen, waar je terecht kan voor
ontbijt en lunch en die de straat ook overdag aantrekkelijker maken om bijvoorbeeld
na het winkelen nog wat te drinken. Iemand die zelf in de horeca werkt wil hier
bijvoorbeeld ook in zijn vrije tijd terecht kunnen.
Meer flexibele c.q. vrije openingstijden was geen mogelijk antwoord bij deze vraag,
maar werd wel door een aantal mensen zelf genoemd, vaak in samenhang met minder
regels en bemoeizucht vanuit de (gemeentelijke) overheid.
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Vraag 32 : Welke gesloten zaak zou je het liefst weer open hebben?
Bijna 92% van de geënquêteerden wil de grote Kooistrazaken weer open hebben. In
volgorde van voorkeur zijn dat de April (47%), de Soho (39%), Club Exit (36%), ARC
(34%) en het Exit Cafe (28%). Deze cijfers komen vrijwel overeen met die van welke
zaken het populairst waren, alleen wil men in dit geval de Exit, vermoedelijk omdat
het een discotheek is, net iets liever weer open hebben dan de ARC. Ruim 8% zit niet
te wachten op heropening van één van deze zaken.
Enkele mensen merken zelf op dat niet 1 of 2, maar liefst alle grote homozaken weer
open moeten: “De straat had juist zijn kracht in het kunnen lopen van kroeg naar kroeg,
zeker in de zomer als de hele straat vol stond van Arc tot April.”
Ook uit de opmerkingen blijkt dat bijna iedereen graag een discotheek, of op z'n minst
een plek om te kunnen dansen, terug wil, liefst groter, ruimer en frisser en met
gemengd publiek. Om dat aan te trekken merken sommigen op dat de uitstraling
vooral trendy en cool moet zijn en “niet overdreven nichterig”.
Vraag 21 : Zou je ook de darkroom van de Exit weer open willen?
Wat homodisco Exit betreft zou in totaal 55% ook de darkroom weer open willen
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hebben. Iets meer dan de helft van hen wil dan wel dat hij schoner/leuker wordt. 32%
heeft geen behoefte aan heropening van de darkroom. Sinds de sluiting van de Exit in
april 2010 is er in Amsterdam geen darkroom meer in een zaak die niet als leer- of
cruisebar geldt.
Vraag 33 : Wat zou een aanwinst zijn voor de Reguliersdwarsstraat?
Bij de vraag wat naast grote homohorecazaken een aanwinst voor de
Reguliersdwarsstraat zou zijn, werd uit de aangegeven mogelijkheden een hippe
koffiebar veruit het vaakst genoemd (57%).
Op de tweede plaats komt met ruim 24% een homo-VVV c.q. ticket-office. Hoewel
Amsterdam reeds het PinkPoint (op de Westermarkt) en GayTIC (in de Spuistraat)
kent, is er kennelijk nog wel animo voor zo'n voorziening op een meer centrale c.q.
drukbezochte plek als de Reguliers. Bij de Engelstalige versie van de enquête merkt
iemand op: “I also believe that for any city to consider itself a gay capital then it should have
a visible Gay information centre and not one that is located in the basement of a gadgets shop.
Be visible, be evident and be proud.”
Het Roze Huis/Homomuseum, een multicultureel en een multifunctioneel centrum
scoren allemaal onder de 20%. Een galerie, toch vanouds iets dat met de homocultuur
geassocieerd wordt, scoort met 13% het laagst.
Over zulke meer sociaal-culturele instellingen zijn de meningen dan ook verdeeld. De
één vindt: “De gekraakte havanna maakte de straat bijvoorbeeld een stuk diverser. Weer een
multifunctionele queer plek voor politieke samenkomsten, optredens en feesten zou geweldig
zijn.”, terwijl een ander zegt: “weinig zitten te wachten op sociaal en cultureel verantwoord
geneuzel. De meeste mensen die ik daar zag/zie willen een partner ontmoeten voor 1 dag of
langer, zien en gezien worden.”
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3. Slotopmerking

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat de meningen en wensen van bezoekers soms
niet helemaal overeen lijken te komen met de realiteit, of dat mensen in elk geval soms
heel uiteenlopende meningen over een bepaalde situatie kunnen hebben.
Zo wil iemand bijvoorbeeld “een leuke zaak die niet overdreven stigmatiserende (stoffige)
gay-imago probeert te promoten” terwijl de grote homozaken in de Reguliersdwarsstraat
qua interieur, publiek en presentatie over het algemeen een tamelijk mainstream,
modern, hip, internationaal karakter hadden. Zaken elders in Amsterdam,
bijvoorbeeld langs de Amstel of aan de Zeedijk, voldoen vaak veel meer aan het
clichébeeld van een typische homobar.
Een ander voorbeeld is iemand die wel een “veilig sex kiosk (waar je goedkoop condooms,
glijmiddel kan kopen)” zou willen, maar kennelijk niet weet dat zulke artikelen al
jarenlang in The Fabulous Stringslip, Reguliersdwarsstraat 59, te koop zijn. Kennelijk
zijn mensen niet altijd goed op de hoogte van het al bestaande aanbod c.q. lukt het
nog onvoldoende om dit goed en bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen.
Als steden waar Amsterdam een voorbeeld aan kan nemen worden Berlijn en San
Francisco genoemd, waar voor elk wat wils is: “horeca met verschillend interieur,
verschillende muziek, en dus ook verschillend publiek.” Ook dit lijkt niet helemaal overeen
te komen met het feit dat zowel in de Reguliersdwarsstraat, maar zeker in Amsterdam
als geheel altijd al een behoorlijk gevarieerde homohoreca is geweest. Iemand anders
zegt dit zo: “Zo is de Warmoesstraat meer voor fetish, Zeedijk iets ouder publiek, Amstel
Nederlandse meezingers en Reguliersdwarsstraat voor iedereen.”
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