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In een Parijse passage zit al meer dan honderd  
jaar een bloeiende kunstenaarskolonie verscholen.  
In La Ruche, waar grote namen als Chagall en  
Modigliani verbleven, vindt ook de Nederlands- 
Franse Michèle van de Roer haar inspiratie.

La Ruche
HET LEVEN IN EEN PARIJSE KUNSTENAARSKOLONIE
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De grote gietijzeren poort  
met sierlijk gekrulde spijlen 
zit potdicht. Bebladerde 
takken groeien gracieus  
door de ronde poort in de 
Passage de Dantzig, in het 
15de arrondissement in Parijs. 

Een toevallige voorbijganger zou nooit vermoeden dat 
deze poort is gemaakt door de beroemde architect 
Gustave Eiffel. En nog minder dat erachter wereld-
beroemde kunstenaars aan het werk zijn.
Een conciërge Franse stijl met voorgebonden schort 
houdt op met vegen als we stilstaan voor het hek. 
‘Zoekt u iemand?’, vraagt ze afstandelijk vanachter de 
spijlen. ‘We komen voor Michèle’, vertellen we. Dan 
knikt ze, stukken vriendelijker. Ze opent met een klik 
een kleinere deur naast de grote. ‘Het is een klein stukje 
lopen’, zegt ze en ze wijst met haar handen de weg. 
Zodra je door de poort van de kunstenaarskolonie  
La Ruche stapt, ben je in een andere wereld. Weg zijn 
de Haussmann-straten, de cafés met ronde tafeltjes,  
de ongeduldige taxichauffeurs en de Parijse meisjes 
met hun Longchamp-tassen en sluike haren. 
We worden verwelkomd door twee bevallige beelden 
die je uitnodigen om La Rotonde binnen te gaan.  
Het zijn kariatiden, afkomstig uit het Indonesische 
Paviljoen van de Wereldexpositie van 1900 in Parijs.  

La Rotonde is het belangrijkste gebouw van La Ruche 
en stelt een bijenkorf voor. In het ronde bouwwerk 
slingert een trap naar boven langs de ateliers, drie 
verdiepingen hoog. Daglicht valt door een rond glazen 
dak naar binnen. 

Grote circusfamilie
Achter La Rotonde lopen we naar een met bomen 
overgroeid pad dat leidt naar houten ateliers met groen 
geverfde balkons. De Nederlands-Franse kunstenares 

Michèle van de Roer heeft haar atelier halverwege  
het pad. ‘Kom binnen’, zegt ze glimlachend en ze  
houdt een crèmekleurig gordijn opzij. We stappen  
een soort serre binnen. 
In het atelier staan schilderijen naast elkaar op de 
grond. Het is er gezellig rommelig en er staan 
verfpotten en penselen in glazen op een houten tafel 
vol verfspatten. Michèle is net bezig om een groot 
hemelsblauw schilderij van de ezel te pakken. Ze zet 
het voorzichtig op een stuk gebubbeld plastic op  
de grond. ‘Deze schilderijen moeten vandaag nog  
naar Galerie Brun Leglise’, zegt Michèle, halflang 
blond haar, slank en een innemende lach. Ze heeft  
daar geregeld exposities en het kost behoorlijk wat tijd 
om alles te vervoeren en op de juiste manier te 
plaatsen. Boven de schilderijen en de tafel met 
schildergerei loopt een trappetje naar boven naar een 
mezzanine met een bed.
Michèle heeft sinds ruim zeven jaar een atelier in  
La Ruche, waar meer dan zestig kunstenaars wonen en 
werken. De in Delft geboren kunstenares woont al 
sinds haar twintigste in Frankrijk. Ze is behalve 
schilderes ook fotografe en docente landschaps-
architectuur aan de École Nationale Supérieure de 
Paysage in de tuin van het Château de Versailles.  
‘In La Ruche werken kunstenaars van over de hele 
wereld en van verschillende kunstdisciplines’, vertelt 
ze. Behalve beeldhouwers en schilders zijn er strip-
tekenaars, textielbewerkers en decorbouwers. ‘Er is 
veel contact tussen de kunstenaars onderling. La Ruche 
is eigenlijk net een grote circusfamilie. We zijn erg 
betrokken bij elkaars werk. Als iemand een vernissage 
heeft, proberen we daar met z’n allen naartoe te gaan.’ 

Té gezellig
Hoe ziet een typische dag in La Ruche eruit? ‘Meestal 
probeer ik ’s ochtends zoveel mogelijk te doen, want ik 
schilder alleen bij daglicht’, zegt Michèle. ‘Als ik een 
paar uur gewerkt heb, loop ik naar buiten om te kijken 
of iemand zin heeft in koffie of lunch.’ Het is heel 
handig om andere kunstenaars om je heen te hebben, 
vindt Michèle. ‘Soms heb je de frisse blik van een 
buitenstaander nodig om verder te kunnen met een 
schilderij, en dan klop je gewoon bij de buren aan. 

Met de klok mee:  
het toegangshek van  

La Ruche; een kariatide;  
Marc Chagall, ‘Moi et le 

village’ (1911);  
Michèle van de Roer; 

haar atelier; La Rotonde, 
gebouwd in de vorm  

van een bijenkorf. 

‘Soms heb je een frisse blik nodig om  
verder te kunnen met een schilderij, en dan 

klop je gewoon bij de buren aan’

La Ruche

>
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Wel moet je oppassen dat het niet té gezellig wordt’, 
bekent ze. ‘Dat is de andere kant van het leven in een 
gemeenschap: als je wilt, kun je de hele dag doorkletsen!’ 
Tegelijkertijd kan ze zich ook dagenlang opsluiten om 
een project af te maken. ‘Mijn collega’s weten dat ik 
“bezig” ben als mijn gordijnen dicht zijn. Meestal laat 
ik ze gezellig op z’n Hollands open, maar soms moeten 
ze gewoon dicht! Net als in een theater.’ Ook worden 
er veel rondleidingen van musea en curators georgani-
seerd in La Ruche. ‘Dan voel je je net een aap in de 
dierentuin’, zegt de schilderes. ‘Maar ja,’ relativeert ze, 
‘die mensen kunnen daar ook niks aan doen. Ze hebben 
nu eenmaal hun tour gereserveerd.’
Ook prettig van La Ruche vindt Michèle dat geen 
enkele collega oordeelt. ‘Je voelt je dus nooit bedreigd. 
Iedereen heeft zijn eigen stijl en kunstvorm. Zoals Niki 
Rieti, die al meer dan dertig jaar de decors voor de 
Parijse opera ontwerpt, en de kunstenaars die het nu 
aan het “maken” zijn, zoals Ernest Pignon-Ernest en 
Eduardo Arroyo.’

Beginnende kunstenaars
De kunstenaarskolonie La Ruche werd in 1902 
opgericht door de Franse beeldhouwer Alfred 
Boucher. Hijzelf was opgeklommen van arm conciërge-
zoontje tot succesvol beeldhouwer. Hij had het geluk 
dat zijn vader werkte bij een kinderloze beeldhouwer 
die doorkreeg dat het spelende jongetje in zijn tuin 
artistiek talent had. Boucher wilde beginnende 
kunstenaars dezelfde kans geven als hij destijds had 
gehad. Dus kocht hij een stuk land bij Montparnasse, 
toen dé hotspot voor kunstenaars uit heel Parijs. Hij 
bouwde er de eerste ateliers op en wilde dat La Ruche 
zou buzzen als een echte bijenkorf. De artiesten 
zouden zich in alle rust en zonder andere besognes 
kunnen wijden aan hun kunst. In het begin kwamen er 
veel kunstenaars uit het oosten, zoals Chaïm Soutine 
en Jacques Lipchitz. Later volgden illustere namen uit 
andere delen van de wereld zoals Fernand Léger, 
Modigliani, Kikoïne, Brancusi en Paul Rebeyrolle. 
Een kunstenaar die veel kan vertellen over de 
geschiedenis van La Ruche is mozaïekmaker Léonard 
Leoni, die in La Ruche werd geboren. Zijn vader was 
ook mozaïekmaker en de hele familie woonde sinds  

de jaren dertig in La Ruche. Léonard heeft een witte 
baard en een vriendelijk, open gezicht. Naast zijn 
voordeur hangt een klein beeldje van hemzelf en het 
pad voor zijn atelier ligt bezaaid met kobaltblauwe, 
rode, gele en witte steentjes. ‘Vroeger was er geen 
elektriciteit in La Ruche en was er maar één water-
kraan voor alle bewoners’, vertelt hij geamuseerd. 
‘Naast de romantiek van het kunstenaarsleven was er 
ook veel armoede. We hebben het zó koud gehad!’, 
zegt hij, glimlachend om zijn eigen herinneringen.
Een andere kunstenaar die zeer begaan is met de 
geschiedenis van La Ruche is Philip Lagautrière.  

Hij heeft de historie van de kunstenaarskolonie 
uitgebeeld op stempels met anekdotes uit het verleden. 
Zo is er het verhaal van de boeuf écorché (‘de gevilde 
koe’) van Chaïm Soutine. De kunstenaar had een dode 
koe meegenomen van het abattoir. Om het beest te 
kunnen schilderen had hij het karkas opgehangen aan 
een boom in La Ruche. Maar na een paar dagen begon 
het ontbindende beest vreselijk te stinken. ‘En daar 
heb ik een stempel van gemaakt!’, vertelt Lagautrière. 
De artiest werkt in het atelier dat ooit van Marc 
Chagall was, in La Rotonde. 

Verjongende plek
Michèle is bezig om exposities voor te bereiden, in 
Parijs en in Aix-en-Provence. Ze is net terug uit New 
York, waar ze werk tentoonstelde in het Manhattan 
Graphics Centre. Net als veel andere kunstenaars van 
La Ruche reist ze de hele wereld over. In het atelier 
van Michèle hangt een bewerkte foto van het licht van 
de maan, een van haar bronnen van inspiratie. ‘La 
Ruche is een plek waar ideeën opborrelen’, vertelt ze. 
‘Het is verslavend. Als ik hier een paar dagen niet ben 
geweest, voel ik de drang om weer terug te komen.’ 
Maar de inspiratie is er niet constant natuurlijk.  
Wat doet de kunstenares als ze die even kwijt is?  

‘Dit is een plek waar ideeën opborrelen.  
Als ik een paar dagen niet ben geweest, 
voel ik de drang om terug te komen’

Boven, van links naar 
rechts: Fernand Léger, 

‘La femme au livre’ 
(1923); mozaïekmaker 

Léonard Leoni; een 
groep atleten, gebeeld-
houwd door oprichter 

Alfred Boucher; links in 
het midden: La Rotonde 

vanbinnen.  

La Ruche

>
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�   TEKST MARONA VAN DEN HEUVEL   
FOTO’S CATHERINE LIPINSKI

‘Dan begin ik gewoon met schilderen, meestal 
klassieke landschappen, geïnspireerd door Mondriaan, 
een van mijn favoriete schilders’, lacht ze. ‘En dan 
komen de ideeën vanzelf!’
Naast het met bomen overgroeide paadje staat een 
buste van een vrouwenhoofd verstopt tussen de 
struiken. In de verte hoor je wat getoeter, het geroeze-
moes van Parijs is ver weg. Even verderop staat naast 
het pad een barbecue voor algemeen gebruik. ‘In de 
zomer zitten er vaak groepjes mensen buiten te praten 
en wijn te drinken. Als je langsloopt, vragen ze of je 
erbij komt zitten, en dan schuif je aan met je eigen glas 
en je eigen fles!’
Wat maakt La Ruche zo bijzonder? ‘La Ruche kan als 
een klooster zijn, een soort kweekvijver. De stilte van 
de tuin en de sfeer maken dat je de buitenwereld even 
vergeet. Dingen lijken minder erg of belangrijk als je 
binnen de muren van La Ruche bent.’  
Vroeger kon La Ruche koud en donker zijn, had 
Léonard Leoni verteld, maar nu zijn de ateliers steeds 
meer ingericht als hippe en smaakvolle lofts. Zal de 
unieke sfeer van La Ruche wel behouden blijven? 
Michèle denkt van wel. ‘Het is een verjongende plek, 
je bent hier weer een soort student. Er hebben zoveel 
grote geesten gewoond, dat voel je. La Ruche zal altijd 
zijn bijzondere sfeer houden.’

Dit verhaal is een bewerking van het hoofdstuk over 
La Ruche in het boek ‘De verborgen werelden van 
Parijs’ van Marona van den Heuvel, dat in 2015 zal 
uitkomen bij uitgeverij kleine Uil. 

Meer info:

La Ruche


