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B E A U T Y

NU AL 
ICONISCH

Parfums worden aan de lopende 
band gelanceerd, maar de geboorte 
van een nieuw parfumhuis is uitzon-
derlijker. LOUIS VUITTON waagde 
de sprong, en wij mochten exclusief 

op de babyborrel. 
D O O R  S O F I E  A L B R E C H T .

NIEUW 
PARFUM

HUIS

roeger hadden parfum
merken vaak een eigen parfu

meur, maar dat is tegenwoor
dig een luxe die enkel grote 

parfumhuizen met traditie zich 
kunnen permitteren. De meeste 

merken werken met een van de 
grote geurproducenten (Firmenich, 

IFF, Tagasako...) die verschillende par
fumeurs in dienst hebben. Chanel, Pa-

tou en Guerlain waren lange tijd de enige 
huizen met een huisparfumeur. Een tiental 
jaar later volgden ook Cartier, Hermès en 
Dior dat voorbeeld. Het feit dat ook Louis 
Vuitton met Jacques Cavallier-Belletrud 
een huisparfumeur engageerde om from 
scratch een parfumidentiteit te ontwik
kelen, wijst erop dat ze het grondig willen 
aanpakken. De meesterparfumeur is een 

echte Grassois, waar hij actief is in de lokale 
politiek. Hij verdedigt er zijn stokpaardjes: 
de lokale parfumingrediënten van de regio 
en het ondersteunen van de telers. In die 
rol trok hij mee aan de kar om het savoir
faire van Grasse als parfumstad door de 
Unesco te laten erkennen. 

HET HART: INGEBED 
IN DE RENOMMEE VAN GRASSE
Hoewel Louis Vuitton begin vorige eeuw  
enkele parfums had, heeft het weinig of 
geen traditie als parfummerk. Hoe bouw 
je zo’n geschiedenis op? Door je te instal
leren in Grasse, het kloppend hart van de 
parfum industrie. LVMH kocht een ver
vallen domein op waar ooit een bloeiend 
parfumbedrijf huisde. “Het bedrijf teelde 
ingrediënten, ontwikkelde, produceerde 
en verkocht parfums”, vertelt Cavallier. 
“Het domein kreeg de naam Fontaines 
Parfumées omdat hier de eerste fonteinen 
stonden waar het bronwater van 400 meter 
verderop passeerde. Dat water werd ge
bruikt voor de rozen en jasmijndistillatie 
en afgevoerd langs de goten, waardoor de 
hele stad naar bloemen rook. In de mid
deleeuwen was Grasse bekend voor zijn 
leren handschoenen. Om de stank van de 
dierenhuiden te camoufleren, werd het 
leer ondergedompeld in geurende kruiden, 
specerijen van over de hele wereld en uiter
aard bloemen.” De bloemen die te fragiel 
waren voor transport, werden ter plaatse 
gekweekt. Met succes. “Grasse heeft een 
microklimaat”, legt Cavallier uit. “Het is ge
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bouwd op de top van een heuvel tussen de 
zee en de bergen, waardoor het zowel zon 
als koele lucht krijgt. Die ideale omstandig
heden én een rijke bodem geven bloemen 
van een uitzonderlijke kwaliteit.” Vanaf de 
19de eeuw werd Grasse het kloppend hart 
van de parfumindustrie. Maar het tij keer
de in de jaren 70: de bloementelers kregen 
te kampen met projectontwikkelaars die 
veel geld overhadden om die velden vol te 
bouwen en er kwam concurrentie van ont
wikkelingslanden die parfumingrediënten 
teelden voor een fractie van de prijs. Veel 
kwekers gooiden de handdoek in de ring: 
de productie werd gedecimeerd en Grasse 
verloor langzaamaan zijn status als hoofd
stad van de parfumerie. “Toch blijft Grasse 
zeer belangrijk voor de parfumerie”, meent 
Cavallier. “We hebben nog altijd de grootste 
kennis van parfumingrediënten die van 
over de hele wereld komen om hier tot ver
fijnde essentiële oliën te worden verwerkt.” 
Het doet Cavallier dan ook zichtbaar deugd 
dat Louis Vuitton zich in Grasse installeer
de en mee de glorie van zijn geboorteregio 
helpt oppoetsen. 
Met het Domaine Des Fontaines Parfumées 
heeft Cavallier een speciale band. “Als kind 
passeerde ik hier dagelijks op weg naar 
school. De grote ijzeren toegangspoort 
fascineerde me, maakte me nieuwsgierig 
naar de wereld die erachter lag”, herinnert 
hij zich. “Mijn vader vertelde me over het 
parfumbedrijf dat in de jaren 70 failliet 
ging. Toen Louis Vuitton het domein kocht, 
voelde het aan alsof de cirkel rond was.” 
De ruïnes van het oude huis werden herop
gebouwd, compleet met keuken, eetzaal, 
bibliotheek en de veranda waar een fontein 
staat met geparfumeerd water. “Dit is de 
plek waar de winkel van het parfumbedrijf 
was”, legt Cavallier uit. “Aan deze fontein 
werden de flesjes gevuld met de geurwa
ters die men in de winkel verkocht.” Caval
lier volgde persoonlijk de werken op. Hij 
liet een tuin aanleggen met een tweehon
derdtal verschillende soorten planten en 
bloemen van over de hele wereld. Hij instal

1. ROSE DES VENTS: “Roosakkoor-
den zijn een van de moeilijkste, de 
meeste ruiken goedkoop. Ik gebruikte 
de Centifolia-roos (genoemd naar de 
honderden bloemblaadjes waaruit 
ze lijkt te bestaan) uit Grasse en 
combineerde ze met de Bulgaarse en 
Turkse roos. Fruitaccenten geven de 
geur iets fluweligs, iris en cederhout 
voegen persoonlijkheid toe.”

2. TURBULENCES: “Dit is een fris 
tuberoosparfum. Dat lijkt een contra-
dictie, want dit kleine witte bloemetje 
heeft een zwaar, zwoel en soms zelfs 
medicinaal aroma. Het idee kreeg ik 
tijdens een nachtelijke zomerwande-
ling met mijn vader. In mijn tuin staan 
2.000 jasmijnbloemen en 3.000 
tuberozen die samen een fantastische 
geur geven. Ik heb geprobeerd om 
dat moment te vangen in een parfum. 
Jasmijn en tuberoos vormen het hart, 
opgefrist met magnolia. Het is een 
rijkelijk wit bloemenparfum dat fris is 
en toch ontzettend lang aanhoudt.”

3. DANS LA PEAU: “Een van de 
interessantste geuren. Ik gebruikte de 
leernoot die ik speciaal liet ontwikke-
len en combineerde ze met jasmijn en 
muskus voor een stralende geur met 
veel karakter die lang houdt zonder 
te overheersen.” 

DE HUISPARFUMEUR: 
JACQUES CAVALLIER
• Jacques Cavallier-Belle-
trud is niet van de minste: hij 
kreeg de parfumerie met de 
paplepel ingegoten van zijn 
vader en grootvader die ook 
parfumeur waren. 

• Geboren en getogen in 
Grasse, waar hij een paar 
jaar geleden terug naartoe 
verhuisde. 

• Hij werkte 22 jaar voor geur-
producent Firmenich, waar hij 
bestsellers maakte als Jean 
Paul Gaultier Le Classique, 
YSL Opium pour Homme en 
Issey Miyake L’Eau d’Issey. 

• Zijn werk werd in 2004  
beloond met de felbegeerde 
Prix François Coty. 

• In 2012 begon hij als huis-
parfumeur bij Louis Vuitton, 
waarvoor hij een collectie van 
7 parfums ontwikkelde.

4. APOGÉE: “Betekent ‘climax’ in 
het Frans. Hoofdingrediënten zijn 
lelietje-van-dalen en de roos: lieflijk 
en krachtig tegelijkertijd. Het is een 
ode aan Japan, waar ze dol zijn op 
deze geuren. Lelietje-van-dalen staat 
model voor parfumerie à la Vuitton: 
het is abstract. Wanneer je het ruikt, 
lijkt het heel eenvoudig en natuur-
lijk, maar wanneer je het op de huid 
draagt, ontwikkelt het verschillende 
facetten. Geranium en rokerig guaiac-
hout geven het iets intrigerends.” 

5. CONTRE MOI: “Letterlijk vertaald 
als ‘dicht bij mij’. Dat vind ik een 
romantisch idee. Dit is een oosters 
parfum dat bijzonder is, omdat het zo 
licht is. Ik combineerde verschillende 
soorten vanille met Chinese Sambac-
jasmijn. Die doorbreekt de zwaarte 
van de vanille en laat het parfum 
dansen op de huid.”

6. MATIÈRE NOIRE: “Een mysterieus 
parfum door een grote hoeveelheid 
oud, een van de duurste houtsoorten 
ter wereld. De krachtige, sensuele 
geur geeft een sterk contrast met het 
frisse akkoord van cyclamen.” 

7. MILLE FEUX: “Tijdens mijn bezoek 
aan het tassenatelier van Louis Vuit-
ton zag ik iemand werken aan een 
speciale bestelling: een handtas in 
framboosrood leer. Ik verbond de 
kleur en het materiaal in dit parfum. 
Leer, framboos en het fruitachtige 
osmanthus zijn de hoofdingrediënten 
van deze sprankelende geur.” 

De parfums worden uitsluitend in de  
Louis Vuitton-boetieks verkocht. Ze bestaan 
in eau de parfum (€ 200 voor 100 ml, € 300 
voor 200 ml) en in een reisverstuiver met  
4 refills (€ 200). Ze kunnen opnieuw  
gevuld worden in de boetiek. 

D E  P A R F U M SElk parfum is een ode aan 
de vrouwelijkheid, aan waarden 

die vrouwen uit verschillende 
culturen delen.

leerde zijn bureau op de eerste etage en zijn 
labo op de bovenste verdieping. “Het heeft 
iets symbolisch: de plek waar de echte crea
tie gebeurt, het hart van mijn metier, be
vindt zich letterlijk op het hoogste niveau.” 

DE BASISNOTEN: 
UITSTEKENDE PARFUMS
Klinkende namen inhuren en een domein 
kopen met geschiedenis zijn goed om 
mooie verhalen te creëren, maar het succes 
van een parfumhuis staat of valt met goede 
parfums. “In de jaren 20 had Louis Vuit-
ton al enkele parfums (Absence, Je Tu Il...), 
maar daar hebben we alleen de flacons van 
teruggevonden. Geen geuren of formules”, 
vertelt Cavallier. Dat gaf hem een enorme 
vrijheid. “Ik moest nergens rekening mee 
houden en kon volledig mijn ding doen.” 
Hij verdiepte zich in de archieven en vond 
verschillende verhalen en anekdotes die 
hem inspireerden voor een 90tal parfums. 
Die werden uiteindelijk herleid tot een col
lectie van zeven. Na een week had hij al 
een eerste parfum klaar, het uiteindelijke 
project nam vier jaar in beslag. “Parfums 
maken is niet zo moeilijk, maar wanneer 
je een parfumidentiteit van een merk ont
wikkelt, ga je niet over één nacht ijs.” Hij 
maakte niet alleen parfums, maar ontwik
kelde ook een paar unieke procedés die de 
Louis Vuittonparfums exclusief maken. 
Voor de rozen en jasmijn uit Grasse ge
bruikte hij een speciale techniek, waardoor 
de essences de geur benaderen van levende 
bloemen. “In tegenstelling tot de klassieke 
extractie van roos en jasmijn, waar de bloe
men worden gekookt in solventen, gebruikt 
de CO

2extractie geen warmte en blijven de 
geuren fris.” Ook het lederakkoord is een 
exclusiviteit voor Louis Vuitton. Tijdens 
een bezoek aan de ateliers waar de tassen 
worden gemaakt, nam Cavallier enkele 
leeroverschotten mee. “Die verfijnde kwa
liteit heeft een ongelooflijke geur, die meer 
bloemig dan dierlijk is. Daarom noemen ze 
het fleur de cuir. Ik liet ze weken in alcohol, 
wat een heel natuurlijke leergeur geeft. Het 
voegt persoonlijkheid toe aan een parfum 
en doet het lang houden op de huid,  zonder 
te overheersen. Het is mijn missie om voor 
Louis Vuitton iets anders te ontwikkelen, 
zonder excentriek of bizar te zijn. Ik had 
ook geen types vrouwen voor ogen, omdat 
elke vrouw anders is. Het is wel een ode 
aan de vrouwelijkheid, aan universele 
waarden die vrouwen uit verschillende cul
turen delen.” 
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Aan deze fontein vulde men flesjes met geurwater.

Domaine Des Fontaines Parfumées.


