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H O E  O N T S T A A T  P A R F U M ?

Parfum legt een lange weg af voor
het in de winkel ligt. Er komen vele
handen aan te pas, maar ook
politiek, economie en klimaat spelen
een belangrijke rol. Een vluchtig
product met een lange adem, dus.
Nest volgde het geurspoor en
startte in Grasse, de bakermat van
de parfumerie.
Tekst Sofie Albrecht  × 
Illustraties Liesje Mentens
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wijzer
Grasse, dat tussen zee en bergen ligt, geniet

van een microklimaat dat bloemen van een
uitzonderlĳke kwaliteit geeft. Geen wonder
dus dat deze plek in de twintigste eeuw op-
bloeide tot de hoofdstad van de internatio-

nale parfumerie. In de hoogdagen lag er tweeduizend hectare
bloemenvelden, vandaag nog amper veertig. De grote pro-
ductiebedrĳven zĳn verkast naar goedkope ontwikkelings-
landen zoals Egypte en Indië. Enkel een tiental gepassioneer-
de boeren blĳft over, vaak kleine familiebedrĳven zonder op-
volging. Zĳ proberen te weerstaan aan de moordende con-
currentie en de druk van projectontwikkelaars die tot
150.000 euro per hectare bieden.

FRAGIELE OOGST
Een van hen is André Garnerone. Zĳn familie teelt bloemen

sinds 1892. We bezoeken hem begin september in zĳn jas-
mĳnvelden, waar een handvol seizoenarbeiders aan het
plukken zĳn. Voornamelĳk vrouwen, want die werken fĳner
en sneller dan mannen. „Goede plukkers halen een halve kilo
per uur op. Dat maakt vier tot zes kilo jasmĳn per dag”, ver- >
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Jasmijnpluk in Grasse: goede plukkers,
meestal vrouwen, halen een halve kilo

per uur op. In één kilo zitten zo’n
zevenduizend fragiele bloemetjes.



Aromatisch
(fougères): hou 
je van het gevoel om

proper gewassen en glad

geschoren te zijn? Hou je

niet van extravagantie,

maar wel van zekerheid en

vaste waarden? Dan zijn fougères

zoals Chanel Boy (EDT 75 ml: 175

euro), Versace Dylan Blue (EDT 50

ml: 60,43 euro), Amouage Bracken

(EDP 100 ml: 270 euro) je ding.

Hout: ben je ernstig,
gesofisticeerd, nuchter en hecht

je veel belang aan eerlijkheid en

authenticiteit? Heb je een sterke

persoonlijkheid zonder te

domineren? Dan word je

waarschijnlijk aangetrokken tot

het karakter van houtparfums

zoals Otentic Arborath (EDP 50

ml: 69 euro), Jean Paul

Gaultier Le Male Essence de

Parfum (EDP 75 ml: 77

euro).

Oosters: hou je van luxe,
exotische gerechten, het zachte

gevoel van kasjmier of zijde op je

huid en rijke, warme geuren die lang

aanhouden? Probeer dan oosterse

geuren zoals Zadig & Voltaire This is

Him! (EDT 50 ml: 62 euro), Estée

Lauder Modern Muse Nuit (EDP 50

ml: 87,93 euro).
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Fruit: ben je vrolijk, jong (van geest) en
hou je het graag ongecompliceerd? Zoek

dan naar parfums met smakelijke bessen

of zonnig tropisch fruit zoals Missoni

Missoni (EDP 50 ml: 76 euro), DKNY Be

Tempted (EDT: 66,74 euro), Otentic Sedux

(EDP: 69 euro).

Groen: ruikt er volgens jou niets
lekkerder dan de geur van vers

gemaaid gras? Hou je van eenvoudig,

puur eten met groenten uit je moestuin

en zoek je graag de rust op van een

park of een bos? Dan zijn groene

geuren waarschijnlijk iets voor jou.

Probeer Otentic Grasslands (EDP 50 ml:

69 euro), Atelier Cologne Trèfle Pur

(Cologne Absolu 30 ml: 65 euro),

Maison Martin Margiela Soul Of The

Forest (EDP 100 ml: 125 ml, o.a. bij Ici

Paris XL).

Citrus: je hebt een dynamische, 

no-nonsensepersoonlijkheid, je vindt

het belangrijk om fris te ruiken maar je

hebt een hekel aan zware,

overheersende geuren? Probeer dan

colognes met citrusnoten, zoals Jo

Malone Basil & Neroli (cologne 30 ml:

52 euro, Senteurs d’Ailleurs), Chanel

Allure Homme Sport cologne (EDT 50 ml:

56,90 euro) of Maison Francis Kurkdjian

Petit Matin (EDP 70 ml: 140 euro, bij

Graanmarkt 13 in Antwerpen, Fin Du jour

en Skins in Gent en Senteurs d’Ailleurs in

Brussel).

WELK TYPE HOORT BIJ JOU?
Hoe kies je een geur? Je kan je laten leiden door de sfeer die de flacon, de

reclame of de verpakking oproept, maar dat lukt niet altĳd. Kiezen volgens
een van deze acht parfumtypes is een betere strategie:
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telt André. „In één kilo zitten zo’n zevendui-
zend fragiele bloemetjes. Ze gaan grote man-
den in, afgedekt met een vochtige doek zodat
ze niet uitdrogen. ’s Morgens worden ze ge-
plukt, voor de grote hitte. Tegen de middag
vertrekt de oogst meteen naar een bedrĳf dat er
een extract van maakt. ’s Avonds, als het kwik
lager dan vĳftien graden zakt, groeien er nieu-
we bloemen. Tegen de volgende dag zien de
struiken weer wit.”

Hoe idyllisch dat ook klinkt, het is een hard
beroep. „Het weer wordt steeds onvoorspel-
baarder. Te veel regen en warme winters zĳn
een ramp voor bĳvoorbeeld de rozenteelt.”
Maar André houdt stand en experimenteert nu
met een rozenveld in de nabĳgelegen bergen,
waar het koeler is. Hĳ heeft hoop voor zĳn toe-
komst: „Er is een nieuwe dynamiek in de
streek. We hebben een kandidatuur ingediend
bĳ Unesco om onze savoir faire rond parfums
te laten erkennen als werelderfgoed.” Dat moet
zeventig hectare grond beschermen tegen pro-
jectontwikkelaars die de glooiende heuvels lie-
ver vol appartementsgebouwen zien dan met
bloemen. En nieuwe, jonge boeren aantrekken
die de traditie verderzetten.

EEN NEUS VOOR ZAKEN
André is een van de leveranciers van Olivier Maure, die een

productiecentrum voor onafhankelĳke parfumeurs leidt.
Accords & Parfums is een bĳzonder bedrĳf: de parfumeurs
blĳven er eigenaar van hun formules, anders dan in grote be-
drĳven. Ze kunnen zelf kiezen welke parfums ze maken en
met welke ingrediënten en klanten ze werken. Olivier besefte
dat parfumeurs wel artiesten maar niet per se goede zaken-
mensen zĳn. „Als je zelf ingrediënten aankoopt, blĳft er wei-
nig tĳd over om te creëren. Dus doen wĳ dat voor hen. We
produceren hun parfums en volgen de steeds strengere Euro-
pese wetgeving.”

Olivier optimaliseert ook de kwaliteit van de ingrediënten
die hĳ aankoopt door ze voldoende te laten rĳpen. „Daarom
leggen we stocks aan, wat veel tĳd en geld vraagt. Je moet

Bloemig: maak je je huis

graag gezellig met verse bloemen en

hou je ervan om je mooi en vrouwelijk

te kleden? Dan vind je ongetwijfeld je

smaak in het brede aanbod van

bloemen-parfums zoals Jimmy Choo

Illicit Flower (EDT 60 ml: 65 euro), Chloé

Fleur de Parfum (EDP 50 ml: 82,22

euro).

daarbĳ rekening houden met onder meer de oogsttĳden, het
weer, de leveranciers.” En zelfs met de internationale poli-
tiek. „Ingrediënten zoals Egyptische jasmĳn en koriander uit
de Krim zĳn steeds moeilĳker te krĳgen door de labiele poli-
tieke situatie”, weet Olivier.

Ook de economische situatie kan roet in het eten gooien.
„Tĳdens de crisis in 2008 bleven de bestellingen uit. Veel jas-
mĳntelers bleven zitten met hun oogst. Ze plantten voe-
dingsgewassen in de plaats. Toen de vraag weer steeg, was
het aanbod te klein.” Daarom is het belangrĳk om duurzaam

Water: hou je van frisse, natuurlijke geuren en is een strandwandeling of een
zeilvakantie jouw manier om tot rust te komen? Probeer dan mariene parfums zoals

Otentic Aguamondo (EDP 50 ml: 69 euro), Issey Miyake L’Eau d’Issey Pure (EDP 50 ml:

88 euro), Reminiscence Rem L’Acqua (EDT 100 ml: 71 euro).>
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Jasmijn wordt ‘de koningin der bloemen’ genoemd en is
de lievelingsbloem van menig parfumeur. Ze heeft een
intense geur, maar is tegelijkertijd zo fragiel dat ze enkel
manueel geoogst kan worden.



te werken en je maatschappelĳke verantwoordelĳkheid te
nemen, vindt Olivier. Dat doet hĳ door zoveel mogelĳk met
lokale ingrediënten en telers te werken. „We spreken een
vaste prĳs af met de telers en laten de oogst door een lokaal
bedrĳf verwerken. Nu hebben we onze eigen rozenkwaliteit.
De rozen zĳn volledig traceerbaar en werden ethisch en mi-
lieuvriendelĳk geoogst.” Hĳ merkt op: „Ongelooflĳk wat het
terroir kan doen met een ingrediënt. Maar dat geldt ook voor
de mensen die in het spel zĳn: de ene kweker produceert een
andere kwaliteit dan de andere. Wĳ willen voor onze parfu-
meurs een zo hoog mogelĳke en constante kwaliteit garan-
deren.”

EEN WOLKJE NIEUWSGIERIGHEID
Een van Oliviers klanten is Jean Denis Saisse. De roots van

zĳn familie in de parfumindustrie gaan terug tot 1785. Zĳn
grootvader leidde een van de grootste parfumfabrieken in
Grasse. Jean Denis kreeg de liefde voor parfum met de paple-
pel mee. Hĳ werkte zowel als parfumeur als in de teelt van in-
grediënten zoals oranjebloesem, jasmĳn, rozen, tuberoos en
lavendel. Die ervaring en kennis komt nu van pas bĳ Otentic,
het parfummerk dat hĳ samen met Ivo Jacobs, Myriam Nuss-
baum en een Nederlandse zakenpartner opstartte.

Jean Denis creëerde 66 eaux de parfum voor Otentic. „Een
parfumeur kent honderden ingrediënten en combinaties”,
legt hĳ uit. „Een parfum maak je in je hoofd. Ik weet op voor-
hand hoe iets zal ruiken. Daarna is het een kwestie van even-
wichten zoeken. Van alle ingrediënten in een puzzel te leg-
gen tot die klopt. Een parfum zie ik als een beeldhouwwerk,
een volume met verschillende geurfacetten die in harmonie
moeten zĳn. Parfumerie, dat is de wetenschap van het
doseren.” 
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„Mensen hebben een romantisch idee over de natuurlĳke
ingrediënten. Maar een goed parfum wordt gemaakt met na-
tuurlĳke én synthetische ingrediënten. Natuurlĳke grond-
stoffen zoals jasmĳn, tuberoos, roos en oranjebloesem geven
het parfum zĳn ‘sillage’ (nasleep) en ‘tenue’ (houdkracht). Ze
bepalen de persoonlĳkheid ervan. Syntheseproducten doen
het parfum een geheel vormen en laten het beter tot zĳn
recht komen.”

Een goed parfum past bĳ je persoonlĳkheid, vindt Jean
Denis. „Het moet discreet zĳn en tegelĳk nieuwsgierig
maken zonder te storen.”

ACHT SFEREN DIE JE LEIDEN
In de winkel vinden heel wat mensen moeilĳk de weg naar

het parfum dat ze graag ruiken. Het aanbod is enorm. Par-
fums staan ook per merk opgesteld, en elk merk heeft meest-
al uiteenlopende geuren in zĳn gamma. Dat kon beter, dach-
ten Ivo Jacobs en Myriam Nussbaum. Ze verdeelden de 66
Otentic-geuren in acht ‘sferen’. Die komen in grote lĳnen
overeen met de klassieke parfumfamilies. Binnen elke groep
vind je telkens acht intensiteiten, van fris naar zwaarder.
Zelfs een absolute leek ontdekt zo in de winkel gemakkelĳk
het passende parfum, op een speelse, intuïtieve manier. In-
teractieve schermen geven informatie over de parfums door
op verschillende zintuigen in te spelen. Woorden, beelden en
muziek roepen telkens een sfeer op die hoort bĳ de verschil-
lende parfumtypes. Het systeem lĳkt te werken: weinig men-
sen wandelen met lege handen de winkel uit.

INFO
Otentic is te koop in Antwerpen (Grote Markt 19 en Volksstraat 43) en
in Amsterdam (Keizersgracht 233). www.otenticperfumes.com
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Otentic gebruikt
eenzelfde flacon voor
alle eaux de parfum.
Het merk gaat ervan uit
dat kleuren, woorden
en muziek je intuïtief
naar de juiste geur
leiden.


