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Buurtfeest Hartjesdagen 

De Hartjesdagen Zeedijk werden in  1997 nieuw leven in geblazen door de NV Zeedijk.  Een van de 

doelstellingen was om de onderlinge contacten tussen bewoners, ondernemers en buren van de 

Zeedijk te verbeteren.   Zoals het vaak gaat in Amsterdam groeien leuke activiteiten uit tot een 

enorm evenement.  Ook de Hartjesdagen zijn uitgegroeid naar een toeristisch evenement.  Vanuit 

het hele land komen mensen naar de Zeedijk om te genieten van de Hartjesdagen. Daardoor zijn de 

Hartjesdagen geleidelijk van een buurtfeest naar een (commercieel) evenement getransformeerd. 

Mede door het organiseren van de Dragqueen competitie kreeg het evenement een gaytintje, 

waardoor het nog verder groeide. 

De laatste jaren zijn de hartjesdagen, om verschillende redenen, niet georganiseerd. In 2014 is 

getracht om het concept van de Hartjesdagen te wijzigen. Uiteindelijk is om een andere reden 

besloten om de Hartjesdagen niet te organiseren. 

Uit de interviews met de bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk is gebleken dat mensen 

een andere opzet willen van de Hartjesdagen. Vooral terug naar het oorspronkelijke concept, een 

buurtfeest, geen commercieel toeristisch evenement. 

 Van verschillende ondernemers hebben we ook het signaal gekregen ze de Hartjesdagen nu niet 

willen sponsoren omdat het commercieel ‘gekaapt’ zou zijn door andere Zeedijk ondernemers omdat 

het nu een commercieel evenement is geworden. Om die reden hebben wij al eerder voorgesteld om 

het evenement en daarmee ook de geldstromen (ook subsidies) duidelijk te splitsen. 

Ons voorstel 

De Hartjesdagen kunnen, ook als buurtfeest, voor de Zeedijk ondernemers interessant zijn. Veel 

BOB’s hebben als wens uitgesproken dat de Hartjesdagen weer terug gaan naar hun oorsprong, een 

echt buurtfeest. Men heeft aangegeven dat men meer Hartjes wil en minder Dragqueens. De 

Hartjesdagen zijn immers geen GayPride.  

Het Dragqueen item kan mogelijk verplaatst worden naar de GayPride of naar een aparte dag en dan 

alleen in de (gay)bars. (bar-evenement) De hartjes blijven van horeca gelegenheid wisselen en 

daardoor op straat flaneren, de Zeedijk hoeft niet meer afgesloten te worden. Dat drukt de 

organisatiekosten aanzienlijk. 

 

Door er geen straatfeest meer van te maken wordt het evenement voor bijna alle horeca financieel 

interessanter. Elk bedrijf kan  een persoonlijk tintje aan de Hartjesdagen geven. De Stichting 

Hartjesdagen heeft hierin een meer coördinerende rol. 

De buurtbrunch die in het verleden werd aangeboden aan de bewoners door de ondernemers kan, 

eventueel, samen met de vereniging SamenZeedijk georganiseerd worden. Hierdoor ontstaat 

automatisch een scheiding van geldstromen, tussen een commercieel en publiek deel. Deze 

scheiding van geldstromen maakt transparante sponsoring makkelijker.  Daarnaast is het ook 

eenvoudiger om in aanmerking te komen voor subsidie.  

Het is ook mogelijk dat de buurtbrunch gekoppeld wordt aan een andere moment. 

http://www.amsterdam.nl/@5048/typisch_amsterdams_-_10/
http://www.stichtinghartjesdagen.nl/
http://www.stichtinghartjesdagen.nl/

