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Hoe maak je een stad liefdevoller? Project 
'Liefde in de Stad' doet dat in Amsterdam met 
oppasgoudvissen en de Onderburengieter. 

Liefde in de stad 
schillcndc cultr~mn bcvat. 'Maar het 
zjjn w 1  onzc --Mamkkancn!'. staat 
cr in ccn schijn-Arabisch schrifi. Dc 
woorclcn 'irastbrmden Hrldhaftig 
Ramhartig'. fier h v e n  hun hoof- 
den. kweg Amsterdam in 1946 n n  
koningin Wilbelmina als huEde aan 
bet oorlwsverzet. Tussen de halG 
rsntblotc vcchtcrs kijkr mk IViVillcm 
van Oranjc dc Arnstcrdamsc strant 
in. Vanaf 7 scptcntbcr hanfl hct op 
dc hock van dc Kinkcrstraat cn dc 
Nimlaas Rcctsstraat. 

dam. Utlrcht en Den Haag rijdcn. 
Wievjndt datzijn buurtwcl war Iijm 
kan gcbnli kcn, kan dic aanmcldcn 
op w.borpnwlnkel.nl .  

Wwrsen: ,I3arenrvinkel p a t  abk 
over een mentaliteirwenndering. 
V e  gerneente mwtdit .  de gerneente 
mwt  dat'. Met een bezenl en e n  
hoop mensen kun jr ook zell de 
straat sc11oonmskcn.- 

Onidat licdilc cvcn lastil: tc metcn 
i s  als gcluk of inspiratic, richt hct in- 
stiruur zich nirt op hardc cunclrisics 
maar  ap 'voortschrijdcnd inzicht'. 
T M ~  bans Rc gcur van wctcnscl~ap 
mnd clc lndcx vaor dc Liefdwolle 
Omgang, die op 23 scprcrnbcr in Pa- 
radiso m r d t  gepresenteerrl. Hoe 
richt je een stad in zodat die liefdp. 
volles woad0 Sitmen met de Dienst 
Onclerzwk en Statistiek van de g e  
meente Amsterdam zijn 'toevallig 
antmoetia~cn 111ct onbekenden' na- 
dcr bckckca. 

,Wit vaak naar 'Opsporing Vcr- 
mlir' ki jkt ,vcmt sorns dat 99prw 
cpnt van de memen niet wordt neer  
gestoken in het park. Kleine geheur 
tenissen kornen niet in het nienws. 
m m r  ze kunnen we1 iernanrls dag 
maken." Gevrmgd nnaar een bijzon- 
derc ontmotrtinp, van dc laatstc tlid. 
schrijft ccn vrouw van 83: .lk word 
vaakfpholpn bij het W s c h a p p c n  
tillcn." 13cn andcr: ,Iicn mcdcivcrkcr 
van hct vcrvmrskdrijf haaldc w n  
pluisje van mijn nlg af." ,Rlijkhanr 
onthnuden mensen zoieb.' 

kleiilsmakers en stadsarchitecten 
hehhen ook nog wat aan zo'n onder- 
zock. Wmnt inffl~pcn in de openbare 
nrirntc mcxrtctl llict allccn wordcn 
afjyrckcnd op vcilighcid, financicn 
at' praktisch nut. maar ook op hct  
licfdcshcvordenmdr karakt~r, vjndt 
her Insrltuut. 

in denkt architect Mick Witsen- 

'N cc hcb jc, licfdc h n  je 
krijgn' is al enkelc jarrn 
her rwdo van liefde in de 

Stad. w n  initiatief van Pandise in 
Amsterdam. Strooi daarom met lief- 
de, zo &wl rnogelijk, luidt de oproep. 
en venvarnr dc stnd. Kunstwerken in 
dc ownbare ruimtc gcvcn crn 
duwfjc in dc ntg. 

'Inspircrcndc prjkkels' zijn hct 
volgpns Saar van Rlaadcrcn. cn pan- 
ner en rndeoprichccr Lisa Wwrsen 
s p m k t  van "aanstckdijk. ononh+ 
dox anderzwk'. Vandaag bc~inr ccn 
nicuwc seric projccrcn met dc o w  
ning van de gmepstmtoonsrelling 
'Ime is like Oxygen' in kunstemaas- 
vrijplaats W139 in de Wnrmw.s- 
strnnt in hsterclam. 

Met gLmt zc niet om rornantische 
licfde, maar o m  liefde als t q ~ n h a n -  

iranan@t.lIct smn licfdcdat l ~ c t  
cnlcvc~l op w n  klcin stu k grand 
rcl ronnigcr maakt, Slwrscn: 
b aijn gem hippies ofchristenm, 

maw het komt neer op naastenlief- 
de. Ceef de nnder watje zeEf iiIt." 

Liefde in de Stad, klinkt dat niet 
waa nn'ief; gezieia hct gewcld ap 
straat. a w n  homo's b i j v m r h l d .  
stcckpartijc~~ in ltmstcrda~~lsc pm- 
kcn. of v.sndalismc7 ,Natuurlijk, je 
hcbt ovcral rotrighcid. Maar hctgaaf 

hcel task - mccstal - p c d .  lln 
j c  vetliest orndat jr er ~ i i t  vmr- 
: niet eens nsn I + ~ I  k p n n e n .  
g-t geen nnndacht. Een openbare 
rpongtafel k;r n hangjongemn 
tnrkkcn. Maar moet dat ecrl re 
~ i i l ~ 0 1 1 1  h c ~ n  hclcmaal rlict nlccr 

nccr tc zettc~l?" 
Na cnkclc dcbatavonden wer Lief- 

de in dc Stad bc~:on het 'wldwrrk" 
met stadsmr~hilair van studenren 
van de Rietveld Academic To maaka 
ten ze een wipwnpbankwaaropjeal- 
leen '=men1 kon eitten. Tegenwoor- 
dig nodigt het instituut kurlstcnaars 
uit on1 dc licfilc tc stin~ulcrcn, in 
wcrkcn ]net ccn knipcmf: cra liefslt 
ccndiwct cffwtop hct publick. 

AmoCoencn fmht  contact mcr dc 
kitkhoksers van dc vechisprt- 
school in Oud-Mrm en portrrttpert 
ze nu in een tegeltabl~au van ses hij 
drie meter. dat symbolen uit ver- 
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burg na QWr 'pashegelparken' in de 
'buitcnkamers' van dc  publickc 
niimtc, Ioze ptekkcn dic vecI aangc- 
namcr kunncn tvstrlen, Dat stimn- 
l ~ e n  mensclijk conraa, en dus ook 
Iiefde.'Want liefdevindjenietinpen 
lege grot', meent het instituut. 

Er isveel wil om anderen te helpen. 
.Soms is het allen lnslig an? de wr- 
stc saap te maken. h'icinsnd lmpt 
ccn vmbaschmt binncn om ecn 
scholicr op dc nig tc tikkcn cn dip tc 
p a n  Lqclcidcn. Maar z d r a  er een 
srmctuur hsraat, is er heel veeF wil. 
Ook orndat zo'n project zin en rich- 
tingnan je leven geft." 
Een succesvolle blilcvermimende 

samenwerking is de  Ihinbsw Soul- 
club, tvaarvoor bceldcad kunste 
naars en d m n t e n  Sas kia Jansscn cn 
Ccofe Korsmit studcntcn vail dc 
Riclhrcld cn dc RKLr St.]aost in Dcn 
Bosch in cen hlitrd dote sarnenbrcn- 
gcn met hzwkea van inlmphui- 
zen en gehn~ikersruimtes van aich- 
ting De Regenhog in Amsterclnm. 

Ze ricl~ten lrle tentoonstelling in 
W139 I n  ea Nanda Fricrser schildert 
nlct rrnkclc studcntcn grotc nsta- 
vlcchtcn in scsvcttcn gwikkcld op 
dc vmrmiren, naarccn antwcryvan 
k o c k c r  Hcrkrt .  ,[>at is icmand d k 
tvij g o d  k~nncn.  mnar die hicr h e  
Onas niet aanwexig kan rijn." 

Herbertzit tot decernberindegmn- 
gcnis, maar krijgt zckcrdc Toto'sop 
gcstuud. ,Wc zijn zo trots". zefl 
Irricscr. ,Mijn man had aok ern 
zwaardniwproblrern en kenr ieder 
een in de iYa-mnesstmat. Vmrhij- 
gangers zagen hem gisteren stnan 
schilderen, en zeiden: kij k nou, hij is 
iets aan Iiet maken!" 
De snnlenwcrkir~$pn zijn ap hs i s  

van gclijkwaardighcEd cn lcv~rcn 
bijzondcrc projcctcn op. 1:ierscn mct 
spuiltbusscn beschiIdcwnin hctVon- 
delprk  hijvoorhrld. naast het 
hord: 'Korn lekker spuiten met jun- 
kies', een soon nnticliefstalh~nst. 

De gebruikersruimte is nu nls n n  
atelier. Dat er  onder het schilrleren 
en tckenea pijpjes worden ~ r m k t ,  
went sncl, zcgt Jansscn. Zc z o ~ d c  
mct Korsrnit voor ten kast ~ C I  slot 
waarin hct wcrk opgcbrgen kan 
wordcn. . i l q  handis v m r  wit zijn 
hexir altijd met rich mee draag." 

Een 'explosie van creativireit' i s  
Ebhy Adrla. die wen Eater vertelt dat 
de jonge studenten 'fragiel' ogen 11s 
ze binncnkomen. Hea contact g m i t  
sncl. .Zo hcb jc p n  intcgnticcur- 
sus nod if$" 

Addo hwft w1 aan de studenten, 
maar ornpkwrd geldt hctzcifdc, 
XI?@ Janssrn. 10 is shrdent Jaan nit 
ilrtland. die met hem samenwerkt, 
veel verlegnheid krvijtgraakt. ,Nu 
zit hij rustig met  hmq lnys in de pe- 
bruikersruirnte te tekenen." 

Studcalcn dcnkcn dmr hun d i m -  
tc vraffcn van jicbtllikcrs k t c r  na 
over hun wcrk. nlcrkt Korsrnit op. 
,Wij tijn als csn oasc van i d r d n  
voor el kaar." AdRo g a t  weer aan het 
w~rerk. pn xegt nag.: , 7 d m  ik kleur 
kan voelen, heh ik rust. Verfop mijn 
handen maakt me blm." 

Bmn het tegel- 
tablleau van lTr  
no Coenen, 6x3 
meter, met 
daarop kickbok- 
sen wit Amster- 
dnm-Qud-West. 
Het hangt van 7 
~ / I I F  30 SCPfCm- 
bcrap d c  llock 
Nicolaas Rccts- 
stmat-Kinkrr- 
srraat in Am- 
sterdam. 
Kinks: p n t e k e  
ning van bezoe- 
ker Herben 
nlcr~llpso~. gP 
maakt in in- 
looplluis B l a h  
LVatra in 11m- 
stcrdam. 
kie!ernaal links 
I:b'ky Addo met 
schilderij in de 
gebruikers- 
niimtc van 
sticllting D e R e  
g c n h g ,  waar 
tcgcnwoorrlig 
vcrccl gctckcnd 
en grschitderd 
worclt. In de 
Rainbow Soul- 
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Een week Iater p a t  de Burenwinkel 
rijden, vanuit dc pxlachtr 'Vcnnder 
dc samcnlcving. W i n  bij jc burca', 
In hct assoninnent zitten pi-ductcn 
die Iictmntacr o p p n ~  helpcn. 

Van Rlaadmn: .Sornmigc menscn 
dtagcn zelf ideefn aan, xonls het 
Wisseldoosje, e n  lucifemdoosje dnt 
twce dames in elkaass brievenbus 
gooien om te laten weten $at alles 
goetl is. Soms met @en brieljr. of ka- 
dootjc." Productidcdn zijn nog 
stccds welkon~. In clk g m l  mat  dc 
Ikrurtvis mcc: wn goudvis dic dosr 
rcn hcle stmat t~cn.o@d wosctt, in- 
clusicf l @ b k -  I3e Ondcrbr~wrr- 
gieter heefi e n  uitschuifsteel m a p  
doorje in CPn mwite de plantjes op 
het iagergelegen balkon water peek 
En er  zijn brievenbusstickers met 
g~stvrijc tckstcn als IJa? Ik hcb twrcl 
rcchtcrhaddcn. Ja! As j c  trclls hulp 
nodi~: hcbt'. Ook krijfl clkc h u r t  ci- 
~ c n  Ruustbicr: "nrindorp Pi Is'. 

Martijn Ilngelhwg oqaniseen de 
Rtlrenuinkel .wrnen mrt  jonge ant- 
werpem van het Sandbrrg Instituut. 
In 2008 g a t  ile bus m k  in Rotter- 

ook 
war 
z a p  

club wcrken 
drugsgebmi- 
kcrs snmcn met 
stadcntcn becl- 
dcndc ktrnst cm 
vorn~grlving 11it 
llen I%nsch en 
Amsterdam. 
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Liefdc in dc Stad, crm kunstproject 
over amgangwormen r n  lief&, van 
3 t/rn 30 scpt. id Amsterdam. van- 
avond om 21 .MI utlr epent ' Ime I s  
Like Qxygen' in W139. Wamws-  
straat 139. mwv.lieFdeintlestail.nl. 
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