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geuren
toveren met

onderaan beginnen
Wie Das Parfum van de Duitse schrijver Patrick Süskind heeft gelezen, 
of anders de verfilming ervan heeft gezien (Perfume, The Story of 
a Murderer) maakt zich een bepaalde voorstelling van de plek 
waar de beste neuzen ter wereld opgeleid worden: donkere  
kelders met krakende trappen, waar honderden potjes met 
geheimzinnige aroma’s staan te rijpen, zoiets. De werkelijkheid 
komt niet in de buurt, maar imposant is het wel. In een statige 
villa in Versailles, een romantische voorstad van Parijs, volgen 
maar liefst achttien leerlingen een master opleiding tot parfumeur 
aan het zogenaamde ISIPCA (Institut Súperieur International du 
Parfum de la Cométique et de l’Aromatique Alimentaire). Dit is  
de enige parfumschool ter wereld waar op universitair niveau les 
wordt gegeven. De studenten komen uit alle uithoeken van de 
wereld om hier hun droom na te jagen. Na een vooropleiding in 
de scheikunde, biologie of farmacie, kunnen ze zich specialiseren 
in parfum. Het eerste lesjaar van de master brengen ze door in 
Versailles, waar de nadruk ligt op de creatie, het tweede jaar is  
in Padova, vlak bij Venetië waar ze de zakelijke kant van het vak 
leren. Is de hele master afgerond, dan begint het allemaal pas 
echt. Want om een erkende neus te worden, moeten er nog járen 
getraind. Onderaan beginnen en je opwerken, is het devies. 
“Niemand wordt zomaar ‘le nez’,” vertelt parfumdocente Madame 
Musserd, een dame met meer dan twintig jaar ervaring als  
parfumeur. “Veel mensen denken dat ze een goede neus hebben, 
maar dat weet je pas als je er jarenlang mee hebt gewerkt.” 
Om toegelaten te worden tot het ISIPCA moet je grondig worden 
getest. “We doen reuk- en smaakproefjes om te kijken of iemand 
potentie heeft. Maar we testen ook of je in staat bent om grote 
hoeveelheden informatie te absorberen. Want naast de artistieke 
dimensie, is deze opleiding ook heel technisch en complex.”

geurles
Op maandagmiddag zijn de studenten in het laboratorium. Met 
witte jassen aan en brillen op doen ze experimenten met geur-
bestanddelen die ze eerst grondig bestudeerd hebben tijdens de 
theorielessen. Het is de bedoeling dat ze zelf methodes en formules 
leren ontwikkelen. Terwijl Madame Musserd de leerlingen – bijna 
allemaal meisjes – één voor één bij zich roept voor de beoordeling, 
heeft de 21-jarige Zalfa haar tafel vol staan met ingrediënten. Ze 
probeert een bloemige compositie te maken, maar is vooralsnog 
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In Versailles staat de enige school ter wereld waar je op universitair niveau opgeleid kunt 
worden tot parfumeur. avantgarde nam een kijkje achter de schermen bij het ISIpCa, waar 
achttien ‘neuzen’ in spe hun droom najagen. ‘een verkoudheid kan een examen verpesten.’

T e k S T  e l S b e T H  G r I e V I N k   F O T O G r A F I e  I l S e  l e e N D e r S 

parfumdocente madame musserd

‘Veel mensen denken dat 
ze een goede neus hebben, 

maar dat weet je pas als je er 
jarenlang mee gewerkt hebt’

Ook al sier je wekelijks de cover van Vogue, zonder eigen geur 
kun je tegenwoordig niet meepraten. Van de beckhampjes tot 
Sarah Jessica Parker en kate Moss. Van Celine Dion tot J.lo. Van 
Gwen Stefani tot Frans bauer. Allemaal hebben ze een parfum,  
en soms zelfs een complete parfumlijn. “Ik wilde een onschuldige, 
bescheiden bloemengeur creëren,” hoorden we Sarah Jessica 
Parker zeggen over haar lovely. “Ik wilde een geur maken die mijn 
smaak reflecteert,” zei kate Moss over kate. Alsof ze de formules 
hoogstpersoonlijk hadden verzonnen.
Zouden wij ook doen, maar feit is natuurlijk dat de sterren niet zelf 
het laboratorium induiken. De noeste arbeid, de creatie van een 
nieuwe geur, wordt overgelaten aan de experts. Die heeft er vaak 
al een leertraject van zo’n vijftien (!) jaar op zitten voor hij zichzelf 
‘neus’ mag noemen, zoals dat heet. Met uitzondering van een 
enkeling, zoals ernest beaux, die wereldberoemd werd met het 
legendarische Chanel No. 5, blijft de parfumeur meestal op de 
achtergrond, waardoor het vak met mysterie wordt omhuld. Wie 
zijn deze ‘neuzen’ en hoe word je er een? Voor een antwoord op 
die vraag moet je natuurlijk naar Frankrijk, het walhalla van de 
parfumindustrie. 



vooral aan het rekenen. De juiste verhouding vinden is het moeilijkst 
van alles. Driftig maakt ze aantekeningen van wat ze ruikt wanneer 
ze een druppeltje mimosa aan haar compositie toevoegt. Voor ze 
op het ISIPCA terechtkwam, studeerde ze scheikunde. kunst leek haar 
leuk, maar ze moest kiezen en koos voor scheikunde. Nu heeft  
ze het beste van beide werelden. “Deze studie verenigt kunst en 
scheikunde, het is de perfecte mix voor mij.”
Haar grote voorbeeld is Jean Claude ellena, een van de aller-
beroemdste neuzen op aarde en voor de leerlingen op het ISIPCA  
een soort god. Hij is huisparfumeur bij Hermès en geeft regelmatig 
lezingen op het instituut. “Zijn geuren zijn soepel en altijd plezierig om  
te ruiken.” Zelf droomt Zalfa van een toekomst bij IFF (International 

Flavors and Fragrances) in New York, een van de belangrijkste 
ontwikkelaars van geuren en smaken, voor onder meer parfums, 
schoonmaakmiddelen, zeep en snoep. 
De blonde Penelope (26, USA) heeft altijd geweten dat ze iets met 
geur wilde doen. “Als klein meisje rook ik overal aan en vertelde ik 
m’n moeder welke geuren ik had ontdekt. Waar ik ook kwam, ik 
verkende de omgeving altijd met mijn neus.” Na de middelbare 
school ging Penelope naar de chemical school, en deed ze enkele 
jaren werkervaring op bij een bedrijf dat wereldwijd grossiert in 
geur en smaak voor allerlei producten, van douchegel tot zuurtjes. 
Omdat ze zich daar niet met de creatie mocht bemoeien, wat ze 
dolgraag wilde, besloot ze toelating te doen voor het ISIPCA en 

werd ze aangenomen. Penelope gaat er alles aan doen om neus 
te worden, liefst zo groot als haar held Dominique ropion, schepper 
van Givenchy’s Very Irresistible, die nu en dan als gastdocent op 
het ISIPCA is. Op de vraag welk parfum ze zelf ontworpen had willen 
hebben, antwoordt ze resoluut: “Flowerbomb van Viktor & rolf.”

Hoofdpijn
bloemig, poederachtig, nat, aarde-achtig, fruitig, oriëntaals. 
Opvallend is hoeveel geuren de revue passeren tijdens de les, 
zonder dat de studenten een break nodig hebben. een enkeling 
krijgt op een gegeven moment een beetje hoofdpijn wanneer ze 
te lang boven de chemicaliën hangt, maar Musserds jarenlang 
getrainde neus staat de hele dag op scherp. Zij kan de hele dag 
doorgaan. Om hun neus in optima forma te houden, wordt de 
leerlingen afgeraden alcohol te drinken, te roken of veel knoflook 
te eten. “Maar,” zegt Musserd, “dat hoef ik ze niet te vertellen. Dat 
snappen ze zelf. Dit is hun droom, ze hebben er alles voor over.” 
Ook een verkoudheid kan veel roet in het eten gooien. Augustin 
(23, Frankrijk): “Ik heb het weleens gehad met een examen. 
Gelukkig waren de docenten begripvol en mocht ik het overdoen.” 
Hij droomt van een toekomst als inkoper van natuurlijke extracten 
die gebruikt worden voor parfums. Het is niet zo dat alle leerlingen 

ze over naar het onderwijs en werd ze directrice van ISIPCA. Dat de sterren 
en masse geurtjes laten ontwikkelen als marketingtool voor zichzelf, 
daarmee is ze alleen maar blij. “Het zorgt ervoor dat er steeds meer 
parfum gekocht wordt. De interesse in parfum groeit, dat is goed voor 
de markt en dus ook voor ons. Wat ons betreft lanceert J.lo snel weer 
een nieuwe geur.” 
 

alles op alles zetten om neus te worden, en gelukkig maar, want 
er is nooit genoeg werk voor hen allemaal. Sterker nog, er zijn niet 
meer dan tweehonderd erkende neuzen op de hele wereld. Veel 
vaker komen de studenten in een managementfunctie terecht. 
Daarom besteedt het ISIPCA ook veel aandacht aan de zakelijke 
kant van het vak. leerlingen die het instituut verlaten moeten niet 
alleen onweerstaanbare geuren kunnen creëren, ze moeten ook 
weten hoe de markt in elkaar zit. 
“Het ISIPCA is als instituut heel erg down to earth. We lopen hier 
niet met ons hoofd in de wolken,” vertelt Musserd, die haar eigen 
woordgrapje niet opmerkt. “We bereiden onze studenten voor op 
de industrie. Waarschijnlijk zit in deze klas de toekomstige general 
manager van l’Oréal. We weten alleen nog niet wie.” en daarom 
doen de studenten allemaal negen maanden praktijkervaring  
op tijdens hun studie, bij bedrijven zoals Chanel, Yves rocher of 
Clinique, waarmee de school nauwe banden heeft. en niet zelden 
rolt daar een leuke job voor ze uit.   
De directrice van het ISIPCA, Isabelle Dufour, kan wel wat namen 
opnoemen van mensen die afstudeerden aan de school en nu 
befaamd zijn in de parfumindustrie. Zoals Francis kurkdjian, die 
op extreem jonge leeftijd – 25 jaar – wereldwijd succes had  
met de geur le Male voor Jean-Paul Gaultier. een genie bleek 
opgestaan. en dan te bedenken dat hij eigenlijk balletdanser 
had willen worden. “Maar,” zegt ze. “Het wil niet zeggen dat degenen 
die bij de grote merken werken, ook de grootste artiesten zijn. 
Sommigen werken voor zichzelf en zijn onbekend, maar doen  
fantastische dingen.”
Zelf werkte Dufour dertien jaar op de marketingafdeling van Hermès 
en was ze drie jaar productmanager bij lancaster, waarna ze 
directeur werd van het Franse filiaal van lancaster. In 2006 stapte 
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succesverHaal
Een van de ex-studenten van het ISIPCA die het heeft  
gemaakt als neus, is de Canadese Ineke Rühland. Ze  

ontwikkelde een alfabetische parfumcollectie, waarvan de 
eerste vier in de winkel liggen: After My Own Heart, 

Balmy Days & Sundays, Chemical Bonding en Derring Do. 

WANNeer beSeFTe Je DAT Je eeN SPeCIAle NeUS HAD?  
“eigenlijk is mijn reukorgaan vrij normaal. Uit de toelating voor het 

ISIPCA bleek dat ik geen allergieën had, en bijna alles ruik. Maar dat 
geldt voor tachtig procent van alle mensen. Veel belangrijker is dat je 

goed bent in geuren onthouden en ze in woorden kunt omzetten. 
Dat, en ervaring, creativiteit en technische expertise maken je tot een  

goede parfumeur.”
WAT IS HeT belANGrIJkSTe DAT Je GeleerD HebT OP HeT ISIPCA?  
“De lessen waarin we tweehonderd grondstoffen bestudeerden, 
waren interessant, maar misschien nog wel belangrijker was de  

praktische ervaring die we opdeden in het lab. Vaak onder leiding 
van beroemde parfumeurs zoals Dominique ropion (schepper van 
onder meer Very Irresistible van Givenchy – red.) en Isabelle Doyen 
(parfumeur bij Parfums Annick Goutal – red.). Ik vond het echt een 

geweldige ervaring.”
HOe Heb Je Je DAArNA ONTWIkkelD?  

“In 1999 ben ik in de leer gegaan bij een van de belangrijkste parfum-
huizen in Parijs, Quest. Daarna ben ik naar San Francisco verhuisd om 

mijn eigen parfumlijn te ontwikkelen.” 
WAT MAAkT JOUW PArFUMlIJN ANDerS DAN ANDere GeUreN?  

“Ik ben dol op literatuur en kunst, en wilde een verhaal vertellen met 
mijn parfums. Dit concept heeft me geholpen de geuren te compo-

neren, en het heeft het resultaat gelaagder gemaakt. Alle geuren  
uit de lijn zijn gebaseerd op geuren die ik graag ruik op mensen. Ik 
hou van bloemen, citrusvruchten, bladeren en hout. Ik ben niet zo 
gek op zoete vruchten, kruiden en dierlijke geuren, dus die gebruik  
ik nauwelijks. Verder zijn mijn geuren helder en overzichtelijk, maar 

hebben ze wel karakter.”
WAT IS Je FAVOrIeT?  

“Ik ga altijd helemaal op in mijn laatste creatie en draag hem zelfs 
als hij nog niet af is.” 

WAAr HAAl Je Je INSPIrATIe VANDAAN?  
“Uit het leven en de natuur. M’n man en ik tuinieren heel graag en 
zijn dol op planten met zeldzame geuren. Daarom is onze tuin ook 

niet visueel aantrekkelijk, we hebben hem met onze neus ingericht.” 
HOe WeeT Je Welke PArFUM PerFeCT bIJ Je PAST?  

“Volg je instinct. Iedereen heeft zijn eigen, unieke reuk. en probeer 
eens wat nieuws uit. Sommigen zweren bij één ‘signature perfume’, 

maar het is toch veel leuker om een wisselende collectie te hebben?”

madame musserd (parfumdocente Is Ipca)

‘Er is weleens iemand afgestudeerd die meteen 
een geur creëerde die insloeg als een bom’
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penelope doet er alles 
aan neus te worden
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studente penelope ‘Als klein meisje  
wilde ik al iets met geur’


