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Ruth Puttmann van Dille Art over

W A A R  N A A R  G E L D

Een rubriek over de waarde van een 
object. Wanneer krijgt iets waarde 
en waarom? Waar zie je dat aan? 
Een gesprek met kunsthandelaar 
Ruth Puttmann.
TEKST & FOTO’S: KOOS DE WILT

Afgelopen winter kreeg de Goudse 
kunsthandelaar Ruth Puttmann 
telefoon van de kleinzoon van 
Léon Indenbaum (1890-1981) - 

een kunstenaar van de École de Paris - met 
de vraag of ze deze Joods-Russische beeld-
houwer wilde vertegenwoordigen.
“Als er een tijdmachine zou bestaan dan 
zou ik naar het Parijs van de jaren 1910 
willen reizen”, zegt Ruth Puttmann. “Op 
zoek naar kunstenaars uit die tijd, vooral 
in Montparnasse. Ik zou ze heel graag wil-
len ontmoeten en ondertussen wat gaan 
inkopen. Het was een tijd waarin ontzet-
tend veel gebeurde, er was veel vrijheid, 
kunstenaars hielpen elkaar. Je mocht er 
jezelf zijn en vluchtelingen voelden zich 
er veilig . Ik weet het wel, ik moet dat niet 
te veel romantiseren, er was ook veel ar-
moede en ruzie. Maar het was een scene 
die de wereld op zijn kop zette.”
Samen met haar man Emile heeft Ruth een 
galerie in het hartje van Gouda: Dille Art, 
een galerie die zich voornamelijk richt op 
kunst en toegepaste kunst uit de periode 
1880-1970. Ruth en haar man groeiden op 
tussen de kunst. “Mijn moeder en de vader 

Kunst en toegepaste 
kunst uit 1880-1970
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van Emile zijn kunstenaars. We hebben al-
lebei heel goed leren kijken. Zeggen dat we 
iets mooi of lelijk vonden was nooit genoeg 
voor onze ouders. We leerden ook voorbij 
het mooie te kijken, uit te vinden waar het 
schuurt. Wij hebben veel kunst van onze 
ouders thuis en daarnaast struinde ik al-
tijd veel marktjes af in Frankrijk. Toen ons 
huis te klein werd zei Emile: waarom ga je 
niet in de zomer op Montmartre staan, de 
zomermarkt in Gouda? Daar is het begon-
nen. Uiteindelijk namen we deel aan beur-
zen en groeide het. Tegenwoordig hebben 
we een galerie en staan we op beurzen in 
Namen, Naarden en Breda.” 
Inmiddels verhandelen Ruth en Emile 
Puttmann naast kunst en toegepaste kunst 
uit de periode van art nouveau en art deco, 
kubisme, expressionisme en modernisme 
maar dus ook het werk van Léon Inden-
baum (1890-1981). Ruth: “Indenbaum 
werd geboren in Wit-Rusland en vestigde 
zich in Montparnasse, een gebied dat in 
die tijd nog buiten de stad lag. De suc-
cesvolle beeldhouwer Alfred Boucher 

(1850–1934) had er La Ruche opgestart, 
Frans voor de bijenkorf. Met dat project 
wilde hij jonge kunstenaars kansen geven. 
Voor een habbekrats had hij een stuk land 
aan de rand van Parijs gekocht en er een 
kunstenaarsdorp van gemaakt. Op de vei-
ling van de wereldtentoonstelling van 1900 
had hij een door Eiffel ontworpen wijnpa-
viljoen aangekocht en weer opgebouwd in 
de Parijse buitenwijk. In La Ruche gingen 
de kunstenaars intensief met elkaar om, ze 
inspireerden elkaar en er werd veel geëx-
perimenteerd, waardoor er ook vernieu-
wing ontstond. Iedereen kreeg er vleugels. 
Iedereen kende de straat Passage Dantzig 
waar La Ruche ontstond, ook Léon Inden-
baum vond zijn weg.” 
Ruth laat werk zien: een kat, een hoofd van 
een vrouw, twee bronzen van zijn vrouw 
Céline en bronzen van staande mannen. 
“Ik kende Indenbaums werk van de veilin-
gen bij Sotheby’s en Christies. En vooral 
ook bij het Londense MacDougall’s, het 
enige veilinghuis voor beeldende kunst 
dat zich exclusief specialiseert in Russi-
sche kunst. Musiciens et antilopes uit 1914 
is in 2004 bij Christies voor 3,3 miljoen 
euro verkocht. Op onze website zie je dat 
wij veel hebben met École de Paris en dat 
bleek de reden dat we afgelopen winter 
ineens een mail kregen van een kleinzoon 
van Léon Indenbaum, een voormalige 
artdirector in Nice. Hij volgde ons al een 

“Léon Indenbaum 
was een heel 
eigenzinnige man, 
wars van publiciteit.” 

tijdje en vroeg of we voor Europa, buiten 
Frankrijk, de galerie wilden worden voor 
de kunst van zijn grootvader. Dat klonk 
spannend en we zijn uitgebreid gaan mai-
len. Net na de lockdown zijn Emile en ik 
naar een gehuchtje op het platteland via 
Toulouse en Bordeaux afgereisd, waar de 
kleinzoon woont. We hebben er overnacht 
tussen het werk van Indenbaum. De klein-
zoon heeft zijn grootvader goed gekend 
want in 1968 - hij was toen 18 - kwam de 
oude Léon inwonen bij zijn moeder, de 
dochter van de kunstenaar. Hij wil dat het 
werk van zijn grootvader wordt geher-
waardeerd  en besloot daarom eenmalig 
zijn werk postuum in een beperkte uitgave 
uit te brengen. Ook bij ons te verkrijgen 
dus. Het is postuum gegoten en gecertifi-
ceerd, in een oplage van maximaal 12. Zo 
is dat bij wet bepaald, typisch Frans.” 
Ruth Puttmann is goed bekend met het 
leven en werk van Léon Indenbaum en 
zijn ambiance. “Het was een heel eigenzin-

Léon Indenbaum, Mannelijk naakt, 1919.

Léon Indenbaum, Bronzen kat uit 1932. Emiel Poetou, Hoofd van een jonge vrouw uit 1926.
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nige man, wars van publiciteit. Hij was 
lid van de kunstenaarsgroep van de École 
de Paris, waar ook Marc Chagall, Chaïm 
Soutine, Amedeo Modigliani en Ossip 
Zadkine toe behoorden. Een groep van 
buitenlandse kunstenaars was naar Mont-
parnasse getrokken aan het begin van de 
twintigste eeuw. Franse en buitenlandse 
kunstenaars werden apart tentoonge-
steld. Eerst was die naam positief bedoeld 
door kunstcriticus André Warnod. Maar 
later kreeg ze een denigrerende beteke-
nis en kunstenaars van de École de Paris 
mochten vanaf 1938 zelfs niet meer op de 
Salon exposeren. Uiteindelijk hebben ook 
maar heel weinig van de Joodse leden van 
La Ruche de oorlog overleefd."
Aan Ruth en Emile de taak het werk van 
Léon Indebaum beter op de kunsthisto-

rische kaart te zetten. “Het is voor weinig 
mensen een bekende naam, maar voor zijn 
collega-kunstenaars die vandaag gemeen-
goed zijn was hij een van hen. Indenbaum 
heeft meerdere vrienden die in La Ruche 
woonden en werkten geportretteerd, 
waaronder Chana Orloff, Chaïm Soutine 
en Jeanne Hébuterne, de vrouw van Ama-
deo Modigliani. Hij vond Jeanne heel lief 
en net een Madonna, ze was heel stil en 
verlegen, net als Indenbaum zelf. Er is een 
ruzie bekend over een portret dat Diego 
Rivera in 1913 maakte van Indenbaum. 
Picasso vond dat Rivera zijn techniek had 
gestolen. Indenbaum deelde een atelier 
met Modigliani, die ook een portret van 
zijn Joodse vriend heeft geschilderd. Bin-
nen de kunstenaarsgemeenschap van La 
Ruche werd Indenbaum ‘de barmhartige 
Samaritaan’ genoemd. Het ging hem goed 
en hij kocht regelmatig werk van Chaïm 
Soutine om hem te onderhouden. Nadat 
Soutine werk had verkocht aan Inden-

Indenbaum was lid van 
een kunstenaarsgroep 
waar ook Chagall, 
Soutine, Modigliani 
en Zadkine toe 
behoorden.
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Léon Indenbaum 
In het huidige Wit-Rusland volgde de 
jonge Léon Indenbaum houtbewerking 
op een vakschool nabij Cherikov. De 
directeur vond hem zo talentvol dat 
hij een beurs voor hem regelde voor 
de Academie in Decoratieve Kunst van 
Vilnius. Daar zat de jonge Indenbaum 
drie jaar maar hij wilde beeldhouwer 
worden en bezocht de Keizerlijke 
Academie in Odessa. Dat was totdat hij 
voor vijf jaar het leger in moest, pijnlijk 
genoeg door een foutief ingevuld for-
mulier. Een bevriende kunstenaar hielp 
hem in 1911 naar Parijs te vluchten. In de 
lichtstad ging hij van 1914 tot 1920 in de 
leer bij schilder en beeldhouwer Émile-
Antoine Bourdelle aan de Académie de 

la Grande Chaumière, waarvan enkele 
jaren als zijn assistent. In 1968 won Léon 
Indenbaum de prestigieuze Georges 
Wildenstein prijs, toegekend door het 
Institute de France, voor zijn hele oeuvre. 
Zijn werk is te zien in musea in Frankrijk, 
Israël, Zwitserland, Wit-Rusland en de 
VS, en maakt deel uit van diverse privé-
collecties. Karl Lagerfeld had een buste 
van Indenbaum waarop hij zijn vriend, 
de Japanse kunstenaar Tsuguharu 
Leonardo Foujita, had geportrett eerd. 
De kunstenaar exposeerde op de diverse 
salons sinds 1912 en nam ook deel aan 
groepstentoonstellingen samen met 
Chana Orloff  en Ossip Zadkine. 

baum, verkocht Soutine het nog een keer 
aan iemand anders en haalde het bij zijn 
collega-kunstenaar van de muur! Dat ge-
beurde een paar keer tot Indenbaum een 
werk van Soutine vast timmerde, maar 
ook dat was tevergeefs. De beroemde 
modeontwerpers Jacques Doucet en Paul 
Poiret, de decorateur Coard en de bankiers 
George en Marcel Bernard behoorden 
tot zijn clientèle. Tot 1929 bleef  het een 
succes voor Indenbaum. Toen crashte de 
beurs en sloeg de crisis toe.”
Zadkine, Soutine en Chagall hadden ge-
tekend bij galeries en werden heel bekend 
maar Indenbaum wilde vrij blijven en werd 
daardoor later vergeten. Toen de Duitsers in 
1939 Frankrijk binnenvielen is hij gevlucht 
naar Seine-et-Marne, een dorpje net buiten 
Parijs waar hij zijn klei vandaan haalde. 
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Chagall, Modigliani, Soutine… 
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BEZOEKENIndenbaum overleefde de oorlog maar veel 
werk ging verloren. Ruth toont een bronzen 
afgietsel van een beeld uit 1917 dat het wel 
overleefde. “La maternité is een portret 
van Céline en Dinah,  Indenbaums vrouw 
en dochter. Het beeld maakt deel uit van 
een reeks eiken bas-reliëfs in opdracht van 
Jacques Doucet en Paul Poiret. Het portret 
heeft associaties met Afrikaanse kunst. 
Indenbaum gaf later aan dat hij dit werk 
maakte in de mooiste tijd van zijn leven en 
dat voel je als je het werk ziet. De vraagprijs 
voor de bronzen La maternité is 19.000 
euro. Dat is ook meteen het duurste werk 
dat wij van hem te koop hebben, sommige 
kleinere werken zijn al te koop vanaf 3.000 
euro. De kat bijvoorbeeld kost 5.500 euro. 
Wij zijn de enige galerie wereldwijd die 
deze werken via de familie verkoopt."

Léon Indenbaum, 
Maternité, 1919.


