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B E A U T Y

Gabrielle       
         Rebelle

Het DNA van Gabrielle Chanel is door-
spekt met eigenzinnigheid, precies zo-
als het parcours dat ze aflegde. Opge-
groeid in een streng weeshuis baande 
Gabrielle ‘Coco’ zich een weg naar de 
mondaine wereld van de haute couture. 
Maar ze deed meer dan ‘enkel’ dat: ze 
veranderde de manier waarop vrouwen 
zich kleedden; bevrijdde hen uit hun 
korset en stopte hen in losse jurken 
van jersey. Ze transformeerde basics 
uit de mannengarderobe tot comfor-
tabele, elegante vrouwenmode: wijde 
broeken, tweed jasjes zonder kraag, 
streepjestruien en zeemansjassen. 
Gabrielles mode was even vrijgevoch-
ten als haar persoonlijkheid: ze droeg 
haar haren kort, reed paard, rookte 
en had uitgesproken meningen die ze 
besprak met bevriende kunstenaars als 
Dali, Sert, Stravinsky, Diaghilev en 
Picasso. De strenge normen die toen 
voor vrouwen golden, lapte ze vierkant 
aan haar laars; Gabrielle was one of the 
boys. Ook trouwen deed ze niet. Zelfs 
een huwelijksaanzoek van de rijkste 
man van Europa, de hertog van Wind-
sor, wees ze af met een laconiek: “Er 
zijn al verschillende groothertoginnen 
geweest. Er is slechts één Chanel.” De 
enige die haar ooit echt wist te raken, 
was Arthur Capel. Hij kon haar niet 
meer bieden dan een affaire, maar hij 

financierde wel haar eerste boetiek in 
Deauville - meteen de start van het 
Chanel-mode-imperium. Toen Capel 
overleed, beet Gabrielle zich nog meer 
vast in haar werk. Vastberaden om zich 
door niets of niemand te laten afbren-
gen van het pad dat ze voor zichzelf 
had uitgestippeld.

INSPIRATIE VOOR DE GROTEN
Het leven van Coco-de-ontwerpster 
is uitstekend gedocumenteerd. Er zijn 
flink wat boeken over geschreven en 
tentoonstellingen over gehouden; het 
from-rags-to-riches verhaal werd zelfs 
een aantal keer verfilmd. Over de pe-
riode vóór haar succes - toen ze nog 
gewoon ‘Gabrielle’ was - is veel minder 
geweten. Maar haar eigenzinnigheid 
spreekt tot de verbeelding, en inspi-
reerde Karl Lagerfeld recent nog tot 
de Gabrielle-tas, praktisch en veilig 
dankzij een dubbele riem, voor vrou-
wen die altijd onderweg zijn. Ook in de 
juwelen- en modelijn komen er knip-
ogen naar het Gabrielle-thema. Maar 
veel groter is de parfumlancering van 
Gabrielle, vijftien jaar na de lancering 
van Chance, de laatste grote parfum-
lancering van Chanel.

ET MAINTENANT... LE PARFUM
Een parfum met het rebelse karakter 
van Gabrielle? Dan verwachten we iets 
ongewoons, een ‘karaktergeur’, iets 
met hout of leer, bijvoorbeeld. Maar 
Gabrielle blijkt een stralend boeket van 
witte bloemen te zijn. Het parfum is 
elegant, vrouwelijk en ligt bijzonder 
aangenaam in de neus. Maar eigenzin-
nig? Niet echt. “Ik heb me niet verdiept 

H
De eigenzinnigheid van de jonge Gabrielle Chanel, die zich 

opwerkte van naaistertje tot iconische modeontwerp-
ster, levert vandaag de inspiratie voor een nieuw, gelijk- 

namig parfum. Maar hoeveel Gabrielle zit er nog in Chanel?
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in haar leven”, geeft huisparfumeur 
Olivier Polge toe. Hij heeft de parfums 
geanalyseerd die Gabrielle Chanel 
koos toen ze nog leefde. “Die bevatten 
haast allemaal witte bloemen zoals 
jasmijn, ylangylang en oranjebloesem. 
Ze komen altijd in verschillende ver-
houdingen terug, zelfs in specialere 
geuren zoals het houtparfum Bois des 
Iles of het lederachtige Cuir de Russie. 
Ze koos systematisch voor die zonnige 
witte bloemen, die moeten haar dus 
echt wel aangetrokken hebben.”
Vreemde eend in de bijt op de ingre-
diëntenlijst van Gabrielle is tuberoos, 
een sensueel wit bloemetje dat zelden 
wordt gebruikt in Chanel-parfums. 
“Tuberoos is een erg overheersende 
bloem, daarom heb ik het eerder sym-
bolisch gebruikt. Het is een belangrij-
ke bloem in de parfumerie, maar bij 
Chanel heeft ze nooit een hoofdrol 
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‘In dit huis doen we de 
dingen graag op ónze 

eigen manier’
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gespeeld. Maar toch heb ik het ingre-
diënt verwerkt in het bloemenakkoord 
van Gabrielle.” Chanel werkt immers 
al enkele jaren aan een eigen kwaliteit 
van tuberoos. Toen de laatste tuberoos-
kweker in Grasse er de brui aan gaf, 
kocht het merk de bollen op en liet ze 
aanplanten op een eigen veld. “Het zou 
zonde zijn, mocht die kennis verloren 
gaan, vonden we. Maar hoe langer hoe 
meer stimuleert het ook ons onder-
zoek. Het wordt een soort labo waarin 
we experimenteren. We proberen een 
tuberoos te kweken met een zonniger, 
bloemiger en minder dierlijk aroma. 
Ook aan een eigen kwaliteit geranium 
en iris wordt gewerkt.”  
Het is ongewoon voor een parfummerk 
om zich zelf met ingrediëntenteelt be-
zig te houden. “In dit huis doen we de 
dingen graag op onze eigen manier”, 
grijnst Polge.

ECHTE LUXE ZIE JE NIET
Ook voor het design van de flacon 
volgde Sylvie Legastelois, artdirector 
bij Chanel, haar eigen weg. Ze ont-
wierp een lichte flacon in heel dun 
glas. “Gewicht wordt geassocieerd met 
luxe en kwaliteit”, zegt ze. “Tegen alle 
markttrends in wilde ik een luxevoor-
werp in heel fijn glas. Dat is een grote 
uitdaging. Bovendien moet de flacon 
even degelijk zijn als de andere flessen. 
We hebben er meer dan vijf jaar op ge-
werkt om ze te perfectioneren.”
“Echte luxe zie je niet”, wist Gabrielle 
al, en in die geest wilde Legastelois 
werken. “Gabrielle is de essentie van 
Chanel. Dus wilde ik ook het ontwerp 
tot de essentie terugbrengen, zo uit-
gepuurd mogelijk.” Het ontwerp oogt 
bedrieglijk eenvoudig, maar net daar-
om is het een huzarenstuk. “Eenvoud 
vereist perfectie, omdat je niets kunt 
verbergen.” Ze ontwierp een vierkant 
model, dat een beetje naar het midden 

inzinkt. Het geeft een dégradé kleur 
aan de jus én een lichteffect, wat het 
gevoel van een zonnig parfum bena-
drukt. Door het gietprocedé aan te 
passen kwam de ‘marloquette’, de na-
tuurlijke bolling aan de binnenkant van 
de fles, aan de buitenkant. Daar werd 
ze afgeslepen, wat de flacon een extra 
glans verleent.
Legastelois werkte hard op dat mini-
malistische door details zo veel 
mogelijk te verbergen. Zoals de copy-
rightvermelding, die als een geheime 
boodschap onder het etiket zit. Ze 
verving de zwarte lijnen op de ver-
pakking door witte, glanzende, voor 
een subtieler contrast. De kleur zelf is 
lamé, tussen zilver en goud in. “Lamé 
speelt met het licht, wat steeds een 
andere indruk geeft. De kleur komt 
ook terug in de kleding, haute couture, 
make-up en juwelen van het huis.” In 
de verpakking zelf gebruikt Legastelois 
goud, geïnspireerd door een doos die 
Gabrielle cadeau kreeg van de hertog 
van Westminster. “Die doos is zilver 
aan de buitenkant, goud vanbinnen. 
Kostbaarder dus vanbinnen dan van-
buiten. Dat idee heb ik hernomen in 
de verpakking, want de jus in de ver-
pakking is het meest kostbare.” Of hoe 
de zaken anders aanpakken nog altijd 
in het DNA van Chanel zit - de rebelse 
Gabrielle leeft dus toch nog steeds een 
béétje voort, vandaag.

Het parfum is elegant, vrouwelijk 
en ligt bijzonder aangenaam in 

de neus. Maar eigenzinnig?  
Niet echt.

1. Schets van de flacon voor  
Gabrielle, vijftien jaar na Chance, de  

laatste grote parfumlancering van Chanel. 
2. Gabrielle Chanel en Arthur Capel in 1917. 

Hij kon haar niet meer bieden dan een af-
faire, maar financierde wel haar eerste  

boetiek in Deauville. 
3. Gabrielle à Paris, 1960:  

zij bevrijdde vrouwen uit hun korset  
zonder in te boeten aan elegantie.

4. Gabrielle in 1936: haar  
mode was even rebels als zijzelf. Ze droeg 

haar haren kort, reed paard en rookte. 
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