
RenéBogaarts
Amsterdam

‘G
eldkanbevrijdend
werken’, zegtMarsha
Plotnitsky (61). ‘Als
eenmeester zijn slaaf
gaatbetalen, ontstaat
eenverhouding tus-

senwerkgever enwerknemer.Datbe-
vrijdt zowelde slaaf alsdemeester.Geld
isdaarbij onmisbaar.’ Alswordt tegenge-
worpendatdeAmerikaanseplantage-ei-
genaren indezeventiendeendeacht-
tiendeeeuwtochgeldhadden, zegt ze
glimlachend: ‘Geld is eenmiddel.Hetwil
niet zeggendathetdoor iedereengoed
wordt gebruikt.Mensenzoudenplezier
moetenhebben inhet gebruíkenvan
geld.’

Dathaarbelangrijkste levenslesmet
geld temakenheeft,wekt vaneenafstand
geziengeenverbazing. Zo’n twintig jaar
maaktede inSint-Petersburggeboren
Plotnitsky carrièreopWall Street,waar ze
managingdirectorwas vandezakenbank
Donaldson,Lufkin& Jenrette.Maar in
2000zette zedaar eenpuntachter.

‘Ikwasbezigmetgrotedeals, groot
geld, grotebedragen, fusies enoverna-
mes,maarhetdraaidealleenomgeld,
omzoveelmogelijkwinstmaken, en
niet ommensen.Datwasme tegengaan
staan. Ikwildede rest vanmijn leven
nietsmeermetgeldenzakenvandoen
hebben. Ikwildemezelf verderontwik-
kelen.’

‘Ikbenaltijd erg inkunst geïnteres-
seerdgeweest.Hetwaseensoort tweede
carrière’, vertelt ze. ‘Nietdat ikkunst
verzamelde,helemaalniet, ikhebnooit
belangstellinggehadvoor veilingenof
kunstbeurzen. Ikbezochtmuseaendeed
onderzoeknaarkunstenaars. Ikkeek
naarde spirituele, sociale eneconomi-
schekantenvankunst.Hetdiendeals
tegenwicht voorhetwerkopWall Street.’
NaWall Street verhuisde zemethaar
toenmalige vriend, eenNederlandse
schilder, naarhetFrieseplatteland. ‘Hij
wildede ruimte schilderen, ikkonop
mijngemakstuderen.Toen raakte ik
tochweergeïnteresseerd inde roldie
geldkanspelen.’

Omdathet tochwat té rustigwerdop
hetFrieseplatteland, verhuisdenPlot-
nitsky enhaarpartnernaarAmsterdam.
Zekochteneenuitgewoondappartement
opdeHerengracht,metdebedoelinger
eenexpositieruimte in temaken.Maar
de relatie ging stukenPlotnitsky stond
voorde vraagwat zemetdie lege ruime
aanmoest. Zebesloot er eengalerie van
temaken,TheMerchantHouse, eneen
ontmoetingsruimte voorkunstenaars,
kunstliefhebbers, kopers enbelangstel-
lenden.

‘Nee, geensalon’, zegt zehartstochte-
lijk, ‘ikhebzo’nhekel aandatwoord.Een
salon is voor vrienden, voorgelijkgestem-
den,omzaken tedoen, terwijl ik juist
eenopen ruimtewil voor allerlei soorten
mensen.’Uitdecijfersblijktdat zedaarin
geslaagd is.Vandebezoekers vanThe
MerchantHouse zijner slechts zeventien
dieaf en toewerkkopen, terwijl er gemid-
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‘Jemoet plezier hebben in het gebruíken vangeld’

deldhonderdbelangstellendennaarde
lezingenen recitals komendiemet regel-
maat gehoudenworden.Demailinglist
telt duizendnamen. ‘Dekopersbetalen
alshetwarehetheleprogramma’, zegt ze.
‘Maarhet is eenzakelijkeonderneming,
geen liefdadigheid.TheMerchantHouse
bedruipt zichzelf.’

Voorhet interviewheeft Plotniskyde
dikkeboekenop tafel gelegddiehaar
opeennieuwemaniernaargeldhebben
lerenkijken,FaultLines vande Indiase
centralebankpresidentRhaguramRajan,
enThePhilosophyofMoney vandeDuitse
filosoofGeorgSimmel.Met eenklein
voorbeeldprobeert zeuit te leggenwat ze
bedoeltmethaar eigenstellingdatmen-
sen ‘moetengenieten’ vande instrumen-
tele rol vangeld. ‘Als ik ’s ochtendseen
kopkoffiegakopen,maak ikeenpraatje
metdemensen inhet café.Daargeniet ik
van.Die transactie isniet alleenbedoeld
omiets tekopen, ikhadookzelf koffie
kunnenzetten.’Meteenvoegt ze eraan
toedat zoiets inAmsterdamkan,maar
dathet inNewYorkofParijs ondenkbaar
zouzijn.

‘Het isdithuis enAmsterdamdatmij
ophet idee voorTheMerchantHouse
gebrachtheeft’, zegt ze. ‘Omdat er inAm-
sterdamvroeger geen infrastructuurwas,

warenkoopliedengedwongenonmiddel-
lijk ietsmethunvermogenvoorde stad
endegemeenschap terug tedoen.Dat
spreektmeaan.Het isnatuurlijkmooi
dat iemandalsGatesaanhet einde van
zijn carrière zijngeld ineenstichting
steektomfilantropie tebedrijven,maar
bijmij isde timinganders.Mijnfinanci-
elepositie isprima,na twintig jaar inhet
bankiersvak,maar ikhebgeengeldnodig
omlater leukedingen tedoen. Ikgeniet
vanwat iknudoe.’

WanneerPlotnitskyoverde zakelijke
kantenvanTheMerchantHouse vertelt,
waarbij de inkomstengrotendeelswor-
den teruggesluisdnaarhet completepro-
grammavan lezingen, recitals, boeken
enbrochures,wordt gevraagdofhet in
eenstichtingzoukunnenwordenonder-
gebracht.De vraag leidt aanvankelijk tot
verwarring, omdat zemeteenaaneen
stichtingà laGatesFoundationdenkt,
waarbij vermogenvoorfilantropiewordt
gebruikt.Dat eenstichtingookmoge-
lijkhedenbiedtomeenbedrijf zonder
winstoogmerk tekunnen latendraaien,
spreekthaar echterwel aan.

TheMerchantHousemagdaneen
zakelijkeaangelegenheid zijn,het is er
Plotnitsky volgenseigenzeggenniet om
tedoenkunstwerken tegenzo laagmo-

gelijkeprijzenaan tekopenomze later
zoduurmogelijk vandehand tedoen.
‘Hethelefinanciëlemodel is gebaseerd
opwinstmaximalisatie, dat krijgenwe
opdebusinessschool aangeleerd.Maar
dat gaatmij te ver.Het feit dat eenkun-
stenaar al overal gehangenheeft,wil
niet zeggendat zijnwerkmeerwaard is
dandat vaneenkunstenaarwienswerk
jarenlang indeanonimiteit heeft kunnen
rijpen.Het ismijnwerkomietsoverdie
waarde te zeggen,maarhoekun jeeen
prijsbepalenvan ietsdat eigenlijkonbe-
taalbaar is?’

HetmomentwaaropPlotnitskyhaar
ideeënvoorTheMerchantHouseont-
wikkelde, viel toevallig samenmetde
bankencrisis. ‘In2000, toen ikwegging
vanWall Street,warenbankiersgerespec-
teerd, sindshetuitbrekenvandecrisis
zijnbankierspersonanongrataomdat
het zealleenomgeldzougaan. Ikben
destijdsomdie redengestopt,maardie
veranderdehouding voelde tochnietfijn.
Ikhebmet veelmensengewerktdiegoed
bezigwaren.’De vraagofhaarhernieuw-
debelangstelling voordewaarde vangeld
als eensolidariteitsbetuigingmethaar
inongenadegevallencollega’smoetwor-
denbeschouwd, antwoordt zeontken-
nend, zij hetnaenigeaarzeling.

Marsha Plotnitsky:
‘Amsterdamse kooplieden
moestenmeteen iets terug-
doen voor de gemeenschap.’
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Kunst
‘Hoebepaal je
eenprijs van iets
onbetaalbaars’
Contact
‘Als ik ineencafé
eenkoffiebestel,
gaathetommeer
daneenaankoop’

VoormaligeWall Street-bankierMarsha Plotnitsky geeft geld een nieuwe rol in haar Amsterdamse kunstgalerie
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