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Otten krijgt prestigieuze
P.C. Hooftprijs uitgereikt
AMSTERDAM–Schrijver en dichter
Willem JanOtten (62) heeft gisteren
in het LetterkundigMuseum inDen
Haag de P.C. Hooftprijs in ontvangst
genomen. Bij de prijs hoort een geld-
bedrag van 60.000 euro. De jury, on-
der leiding vanPaul Schnabel, ziet in
Otten ‘een essayist pur sang’. De P.C.
Hooftprijs is één van de belangrijkste
literaire prijzen vanNederland.

‘De stukken zijn destijds te goeder trouw
gekocht in een tijd dat de discussie over
roofkunst nog niet aan de orde was’

Verklaring van Paleis Het Loo

‘Zie toch eenshoedeze stad floreert’

Aan de muur hangt een
reeks tekeningen van Jan
Schoonhoven. Marsha
Plotnitsky houdt er even
stil en kijkt vol bewonde-

ringnaarhetwerkvandeNul-kunste-
naar, die in 1994 overleed. “Het geeft
zo’n grote voldoening,” zegt Plotnits-
ky, “omditwerk tekunnen laten zien.
Op deze plek,midden in de stad.”
Die plek is TheMerchant House, een

nieuwe ruimte voor hedendaagse
kunst aan de Herengracht. Het kunst-
huis past naadloos in de Nederlandse
traditie, vindt Plotnitsky. “Deze stad
wordt al eeuwenlang gekenmerkt
door de handelsgeest. Juist met een
commerciële benadering worden
grenzen verlegd – iets dat Nederlan-
dersvaakontkennen. InTheMerchant
House probeer ik tentoonstellingen
vanhedendaagsekunstensamenwer-
kingsverbanden in binnen- en buiten-
land tot stand te brengen. Door mijn

achtergronddenk ikeenandereblik te
hebben op de relatie tussen kunst,
business enconsultancy.”
Plotnitsky, geboren in Sint-Peters-

burg, woont sinds enkele jaren in Ne-
derland – het was de liefde die haar
in eerste instantie naar Friesland
bracht. Daarvoor was zij twintig jaar
bankier op Wall Street, waar zij naar
eigen zeggen de kracht van het geld
in al zijn verschijningen van nabij
zag.
“Ik bleef na die jaren opWall Street

achter met veel vragen. Over de zin
van rijkdom en de gevaren ervan. Ik
had de luxe te kunnen stoppen met
werken en te gaan reflecteren. Dat
heeft mij naar de kunsten geleid. Ik
was al verzamelaar en stuurde in
Amerika een foundation aan. Dat
werk breid ik nu uit. Door kunst te to-
nen en adviezen te geven aan onder-
nemers en onafhankelijke cultuur-
makers. The Merchant House draait
omkunst, curatoren, culturele instel-
lingen, klanten en publiek.”
Voor Plotnitsky is Amsterdam een

toonbeeld van een stad waar kunst

vanzelfsprekend aanwezig is. Ze kijkt
vreemd op van het geklaag en het cy-
nisme van de Amsterdammers, om-
dat zij zich niet lijken te realiseren
hoe groot het culturele aanbod is en
hoe toegankelijk de opera en de thea-
ters zijn in vergelijking met Londen,
NewYork, ofMoskou.

“Amsterdam was in de zeventiende
eeuw wat New York nu is. Die onder-
nemende sfeer is nooit echt verdwe-
nen. Daarom heb ik mijn kunsthuis
ookTheMerchantHouse genoemd, al
is dat volgens het calvinistische idee
geen wervende terminologie. Aan de
andere kant: kijk om je heen en zie

hoe deze stad, met al die nationalitei-
ten, floreert en functioneert. Amster-
dam heeft alles van een wereldstad,
maar dan op een schaal die de bewo-
ners niet intimideert. Het kan hier
soms zo rustig zijn. Ik ben dol op de
maandagochtend. Dan sluimert de
stad nog na van het weekend, terwijl

er toch al overal activiteiten zijn.”
Plotnitsky opende The Merchant

House ‘min of meer in stilte’, omdat
ze zonder haast haar positie wil vin-
den. “Het is bijzonder een grachten-
pand te bezitten. Een plek waar al
eeuwen handel wordt gedreven. Ik
voelmebevrijd vandewereld vanhet
geld enwil hier verbanden leggen die
ik in de bankwereld niet kon leggen.
Ik bennueen soort vankleinehande-
laar. In kunst, in contacten,maar ook
in dromen.”

Nahaar jaren opWall Streetwas
ze een tijd bezig met de vraag
wat de functie van geld is.

“Geld stelt de samenleving in staat
van elkaars talenten en inzet gebruik
te maken. De manier waarop die sa-
menleving samenwerkt is een ander
verhaal. Dan komt hebzucht al snel
om de hoek kijken. Toch is mijn erva-
ring niet zo negatief. Al de wilde ver-
halen zijn waar, maar er gebeuren
ookveel goededingen.Waarkunst en
geld elkaar kruisen, bijvoorbeeld.”
“Kijk naar de toeristen die Amster-

dam ontvangt en die komen om naar
het Rijksmuseum of het Van Gogh
Museum te gaan. Dat is ook handel.
Tegelijk gaat dat over inzichten ver-
schaffen en smaakverfijnen.De ‘mer-
chant’ isnietalleenuitopwinst,maar
ook ophet verbeteren van situaties.”
In The Merchant House staan veel

plannen op stapel. Vanavond ver-
toont Plotnitsky tijdens de finissage
vandeSchoonhovenexpositiede film

Man met de camera (1929) van Dziga
Vertov en er zijn screenings van werk
van de Amerikaanse performance-
kunstenares Carolee Schneemann,
wier werk doorgaans in vermaarde
museawordt vertoond.
“Dat is het mooie van een plek als

dit. Wij denken niet in grenzen of li-
mieten. De kern is de liefde voor
kunst.Vandaaruitwordende contac-
ten gelegd. Direct en persoonlijk. Dat
is vaak efficiënter danwanneer je een
grote organisatie achter je hebt
staan.”
Plotnitsky is na haar leven in Sint-

Petersburg, Philadelphia, Parijs en
New York gelukkig aan de Amster-
damse gracht. “Als buitenstaander
geniet ik extra van het culturele kli-
maat hier. Voor Amsterdammers is
het gewoon. Dat is het niet. Al die
theaters, galerieën, musea en con-
certpodia op fietsafstand van el-
kaar – dat is ongekend bijzonder.”

The Merchant House. Vanavond:
finissage Jan Schoonhoven en Henk
Peeters. www.merchanthouse.nl

The Merchant House Plek voor kunst en handel aan de Herengracht

‘Ik bleef na die jaren op
Wall Street achter met
veel vragen’

‘We denken niet in
grenzen; de kern is de
liefde voor kunst’

Marsha Plotnitsky: ‘Ik wil hier verbanden leggen die ik in de bankwereld niet kon leggen.’ FOTO BART KOETSIER

De Russisch-Amsterdamse
kunstpromotor Marsha
Plotnitsky, oud-bankier op
Wall Street, brengt in The
Merchant House kunst,
handel en publiek samen.
‘Amsterdam is een wereld-
stad die niet intimideert.’
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