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e“Er is een parfum dat ik lang geleden heb ge-
maakt, Aomassaï, dat plots veel beter verkoopt 
dan vroeger”, vertelt parfumeur Pierre Guil-
laume van het nichemerk Parfumerie Générale. 
“Geen idee hoe dat komt, maar ik vermoed dat het 
te maken heeft met de koffienoot die erin zit. Dat 
spreekt vandaag wellicht veel meer mensen aan 
door de koffiecultuur die tegenwoordig zo popu-
lair is.” Meer dan een gelukkig toeval, meent hij. 
“Als parfumeur vinden we niets uit, maar onze 
antennes pikken op wat er in de lucht hangt.” Een 
goed parfum past bij de tijdgeest. Het vervult de 
behoeftes die mensen op een bepaald moment 
hebben. De geëmancipeerde boodschap van  
Revlons parfum Charlie sprak in de jaren 70 
werkende vrouwen massaal aan. In de jaren 80 
vielen we voor de persoonlijkheid van  opulente 
bloemengeuren als Giorgio Beverly Hills of 
Dior Poison, die pasten bij de felgekleurde 
mantel pakjes met epauletten en stiletto’s. Een de-
cennium later werd onze behoefte aan zuiverheid 
en natuurlijkheid vertaald door Issey  Miyake’s 
L’Eau d’Issey en Calvin Kleins CK One. En van-
daag? Vandaag leven we in een conservatieve tijd-
geest. Veel landen voeren een behouds gezinde 
politiek. In de Verenigde Staten slaagt de oercon-
servatieve Trump erin het tot president te schop-
pen. In Polen staat het recht op abortus weer ter 
discussie. Ook op creatief vlak zijn het geen hoog-

Waarom hebben we zo’n zin in zoete  
geuren, of grijpen we terug naar de klassiekers? 

De laatste parfumtrend ontrafeld.
D O O R  S O F I E  A L B R E C H T.

Heimwee
in delucht

dagen, vindt Pierre Guillaume. “Alle auto’s lijken 
op elkaar, op tv zie je eindeloze herhalingen van 
oude series en Amerikaanse feuilletons, op de ra-
dio hoor je meer van hetzelfde en de experimen-
tele schuimpjesgastronomie heeft plaatsgemaakt 
voor recepten uit grootmoeders keuken.” Ook 
de parfumerie kiest voor de zekerheid van vaste 
waarden. We zien opvallend veel nieuwe par-
fums op klassieke leest geschoeid: frisse fougères 
(houtachtige geuren) voor mannen en klassieke 
bloemengeuren met rozen en witte bloemen in 
het bijzonder voor vrouwen. 3 van de 10 best-
sellers bij Ici Paris XL vandaag zijn klassiekers 
(Dior J’Adore, Dolce & Gabbana Light Blue 
en Chanel Coco Mademoiselle): parfums die al 
minstens 15 jaar bestaan. 

KLASSIEKERS, DE REMAKE:  
HELEMAAL NU 
Maar er is ook een keerzijde. Geuren die heel 
populair waren in een bepaalde periode, lopen 
het grootste risico om gedateerd te raken, omdat 
iedereen ze net associeert met die tijd. Zwaar-
dere geuren lijken daar meer last van te hebben 
dan frissere luchtjes, die vaak iets veel tijdlozer 
hebben. Dat verklaart wellicht waarom het frisse 
L’Eau d’Issey na bijna 25 jaar nog altijd niet ge-
dateerd ruikt. In 1992 was de transparante water-
geur een verademing na de powerparfums van de 

B E A U T Y
M

IC
H

EL
E 

G
A

ST
L 

/ 
TR

U
N

K
 A

R
CH

IV
E



72 | feeling feeling | 73 

eighties. Mensen zochten geu-
ren die natuurlijker en discreter 
waren en Issey Miyake gaf hen 
dat. De Japanse modeontwer-
per hield zelf helemaal niet van 
parfum en wilde iets wat ‘zuiver 
als water’ rook. L’Eau d’Issey is 
een fris parfum dat lang houdt 
en geen citrusnoten bevat. Als 
L’Eau d’Issey ruikt naar de  
waterdruppels die opdrogen op 
de bloemblaadjes na een fikse  
regenbui, dan is het nieuwe 
L’Eau d’Issey Pure de zilte 
bries die in je neus kriebelt bij 
een wandeling aan zee. Hoe-
wel beide geuren duidelijk ver-
want zijn, is L’Eau Pure zilter 
en meer ‘aards’, nog natuurlij-
ker. Het ruikt minder bloemig, 
‘menselijker’, als water op een 
warme huid. 
- Bij Chanel N°5 is de aanpas-
sing ingrijpender. In 1921 was 
deze abstracte bloemengeur 
radicaal anders en veel moder-
ner dan de zware boeketten van 
die tijd. Maar honderd jaar la-
ter lijkt het symbool van goede 
smaak jongere generaties min-
der aan te spreken. Ze associë-
ren de geur met hun moeders 
en ervaren hem als ‘te zwaar’. 
In 2008 ondernam Chanel al 
een poging om de grande dame 
een verjongingskuur te geven 
met Eau Première. “N°5 zoals 
we hem vandaag zouden ma-
ken”, klonk het toen. Frisser 
en luchtiger, maar herkenbaar. 
Maar de hooggespannen ver-
wachtingen werden niet hele-
maal ingelost, dus gaat Chanels 
huisparfumeur Olivier Polge 
met L’Eau N°5 nog een stap 

verder. Hij lichtte de hele for-
mule van N°5 door en gooide er 
alle ‘ouderwetse’ elementen uit, 
zoals de metalige aroma’s, de 
poedernoten en het zware van 
de houtbasis. Polge zette maxi-
maal in op de frisse noten en 
maakte het parfum transparan-
ter door enkel de luchtigste ele-
menten van de bloemen en het 
hout te gebruiken. Het resultaat 
is een lichtere geur die veel na-
tuurlijker overkomt. Minder als 
parfum, meer als een (propere) 
huidgeur. 
- Ook Quentin Bisch, de parfu-
meur die voor Jean Paul Gaul-
tier Le Male Essence de Par-
fum ontwikkelde, ging uit van 
een huidgeur. “Le Male was en 
is een zeer populair en herken-
baar parfum. Zodra je de fris-
heid van lavendel combineert 
met oosterse noten, denkt ie-
dereen eraan. Ik wilde diezelf-
de sensualiteit, maar dan vol-
gens de codes vandaag.” Toen 
hij de flacon zag, een naakte 
torso in transparant, gefacet-
teerd glas, wist hij onmiddel-
lijk welke richting hij uit moest. 
“Wanneer je een huidgeur wilt 
maken, kom je onvermijdelijk 
uit bij leer”, vertelt hij. “Om 
het niet te klassiek te maken, 
combineerde ik het met osman-
thus. Dat Chinese bloemetje 
heeft een speciale, bijna dier-
lijke geur die iets duisters aan 
de leernoot geeft. Samen vor-
men ze een akkoord van warme 
huid, sensueel maar realistisch, 
zonder zwaar te zijn.” Behalve 
originele akkoorden gebruikte 
hij ook nieuwe moleculen die 

Een goed parfum past bij de 
tijdgeest. Het vervult de  

behoeftes die mensen op een  
bepaald moment hebben.

HET VERTROUWDE VAN KLASSIEKERS
JEAN PAUL GAULTIER LE MALE ESSENCE DE PARFUM (75 ML: € 77).  JEAN PAUL 

GAULTIER LE CLASSIQUE ESSENCE DE PARFUM (50 ML: € 88,42). CHANEL N°5 

L’EAU (EDT 50 ML: € 95). ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY PURE (EDP 50 ML: € 88).

OLDSKOOL NIEUWIGHEDEN: 
FRISSE FOUGÈRES

VERSACE DYLAN BLUE (EDT 50 ML: € 60,43), CHANEL BOY (EDP 75 ML: € 175), 

AMOUAGE BRACKEN (EDP 100 ML: € 270). 

ROZENPARFUMS: ANNICK GOUTAL ROSE POMPON (EDT 50 ML: € 79), MISS DIOR 

ABSOLUTELY BLOOMING (EDP 50 ML: € 99), MONTBLANC LADY EMBLEM (EDP 50 ML: 

€ 65), KENZOWORLD (EDP 50 ML: € 85,50), ACQUA DI PARMA PEONIA NOBILE  

(EDP 50 ML: € 95), DOLCE & GABBANA DOLCE ROSA EXCELSA (EDP 50 ML: € 115).

 BOEKETTEN VAN WITTE BLOEMEN: YSL MON PARIS (EDP 50 ML: € 94,50), PRADA 

FEMME (EDP 100 ML: € 141), MICHAEL KORS WONDERLUST (EDP 50 ML: € 82,76).

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE  
ESSENCE DE PARFUM 75 ML: € 77).

DOLCE & GABBANA DOLCE ROSA  
EXCELSA (EDP 50 ML: € 115).

YSL MON PARIS  
(EDP 50 ML: € 94,50),

CHANEL N°5  
L’EAU (EDT 50 ML: € 95).

VERSACE DYLAN BLUE  
(EDT 50 ML: € 60,43).

MICHAEL KORS WONDERLUST 
(EDP 50 ML: € 82,76).

niet voorkomen in de natuur. 
“Pepperwood is een molecule 
die naar cederhout ruikt, maar 
met een fris, kruidig karakter, 
alsof je peperkorrels maalt. 
Georgywood heeft een meer 
crèmeachtige, maar transpa-
rante houtgeur. Als je die twee 
combineert, krijg je een heel 
nieuw soort houtakkoord, dat 
heel anders is dan wat je ooit 
geroken hebt. Het is een heel 
ander parfum geworden dan Le 
Male, zelfs al zitten de sleutel-
ingrediënten (lavendel, karde-
mom en vanille) erin verwerkt.”
- Behalve nieuwe moleculen 
en akkoorden zijn ook tech-
nieken cruciaal om parfums 
hedendaags te maken. Het in-
tense, poederige Le Classique 
van Jean Paul Gaultier was in 
1993 een hoogst originele geur. 
Gaultier wilde een parfum dat 
de wereld van zijn grootmoe-
der opriep: de poederdons, 
mooie flacons en make-up op 
haar kaptafel die hem als klei-
ne jongen zo fascineerde. Veel 
mensen leken die nostalgie te 
delen, want de zoete bloemen-
geur werd een bestseller die 
vandaag nog altijd succes heeft. 
Toen Daphne Bugey de op-
dracht kreeg om Le Classique 
naar de 21ste eeuw te vertalen, 
deed ze dat door een twist aan 
de sleutelingrediënten te geven. 
“Voor mij is Le Classique gem-
ber, oranjebloesem en vanille. 
Die drie materialen moesten 
op de een of andere manier in 
het nieuwe parfum verwerkt 
worden, maar dan anders be-
werkt en aangevuld met nieuwe 

ingrediënten, waardoor je een 
nieuw soort ‘zoet’ krijgt, dat 
heel eigentijds ruikt.” 

DE TROOST VAN ZOET
“Die gourmandise, dat zoete 
dus, is een belangrijke piste”, 
zegt Daphne Bugey. “Gour-
mandnoten worden geappre-
cieerd door vrouwen én mannen, 
van alle leeftijden. Zelfs begin 
jaren 90, toen Thierry Mug-
lers Angel uitkwam, vroegen 
mannen me of ze het ook kon-
den dragen. Het zijn noten die 
in de smaak vallen, die iets ver-
slavends hebben.” 
En dat blijkt ook weer uit de 
top tien van bestverkochte par-
fums: naast de drie klassiekers 
worden de overige plaatsen 
ingenomen door zoete geuren, 
zonder uitzondering met vanil-
le (Lancôme La Vie Est Belle, 
Giorgio Armani Si, Paco Ra-
banne Olympéa, YSL Black 
Opium, Paco Rabanne Lady 
Million, YSL Mon Paris). Par-
fumhistoricus Elisabeth de 
Feydeau schrijft in haar boek 
Les Parfums dat ‘gustatieve’ 
noten zoals vanille duiden op 
een behoefte aan geruststelling. 
Ook Daphne Bugey beaamt dat: 
“Vanille is een geur die univer-
seel wordt geapprecieerd. Het 
herinnert aan moedermelk.” 
Dat type geuren is populair om-
dat we in een sombere periode 
leven, meent Pierre Guillaume. 
“Parfum is een soort toevluchts-
oord, het kan je stemming ver-
beteren en heeft zo een invloed 
op je welzijn.”

DA P H N E  B U G E Y ,  PA R F U M E U R

‘Vanille is een geur die universeel 
wordt geapprecieerd. 

Het herinnert aan moedermelk’

DE TROOST VAN GOURMANDGEUREN 
THIERRY MUGLER ANGEL MUSE (EDP 50 ML: € 69,50), LOLITA LEMPICKA 

SO SWEET (EDP 50 ML: € 72), JULIETTE HAS A GUN MMMM… (EDP  

50 ML: € 85), DIOR POISON GIRL (EDP 50 ML: € 98,85), DKNY BE  

TEMPTED (EDP 50 ML: € 66,74), AERIN TANGIER VANILLE (EDP 50 ML:  

€ 96), VIKTOR & ROLF BONBON COUTURE (50 ML: € 106,40), 

PACO RABANNE 1 MILLION PRIVÉ (50 ML: € 76,78), LADY MILLION 

PRIVÉ (EDP 50 ML: € 94,16), NINA RICCI LUNA (EDP 80 ML: € 86,20), 

PARFUMÉRIE GÉNÉRALE AOMASSAÏ (EDP 100 ML, € 140). 

LOLITA LEMPICKA  
SO SWEET (EDP 50 ML: € 72).

AERIN TANGIER  
VANILLE (EDP 50 ML: € 96).

DKNY BE  
TEMPTED (EDP 50 ML: € 66,74), 

VIKTOR & ROLF BONBON  

COUTURE (50 ML: € 106,40), 

JULIETTE HAS A GUN  
MMMM… (EDP 50 ML: € 85),

PARFUMÉRIE GÉNÉRALE  
AOMASSAÏ (EDP 100 ML, € 140).

B E A U T Y


