
Jeanne DoréJeanne Doré is als een spin in het Franse parfum-

web. Ze is medeoprichter van Nez, een magazine 

over reuk en van het Franse blog Auparfum.com. 

Als eigenaar en redacteur van uitgeverij Nez Éditi-

ons geeft ze Cahiers des naturels uit, een serie van 

inmiddels twintig boekjes over parfumingrediën-

ten, met deeltjes over onder andere vetiver, pat-

choeli, roos en jasmijn.
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Voor wie van parfums 
houdt zijn de leerzame en 
mooi uitgegeven boekjes 
uit de serie Cahiers des 
naturels een traktatie.
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Na Rouge Hermès lanceert het Franse luxe maison Rose Hermès. Van onbevangen roze, via teder en 

verschoten roze, tot intens knallend roze. Deze en meer roze-tinten komen terug in acht varianten van de 

nieuwe Rose Hermès Silky Blush poeder en in drie duurzame lippenstiften. Ook de decoratie van twee 

blushkwasten van gelakt hout is roze, net als de reisblushkwast en het ronde, speciaal voor de Rose Silky 

Blush ontworpen kalfsleren Pommette tasje.

De inspiratie voor de verschillende roze schakeringen komt volgens 
creatief directeur Jérôme Touron uit het Émile Hermèsmuseum. 
Denk aan het Rose Azalée van het gelijknamige wollen Hermès 
mantelpak uit 1961 en de vele roze nuances van Hermès-carrés uit 
de jaren tachtig. 

In 2021 keert roze verleidelijk, speels en gedurfd terug in de Hermès 
Beauty collectie. Dit keer voor op het gezicht, vormgegeven in 
prachtig design en verpakt in fameus Hermès oranje. 

HERMÈS BEAUTY SILKY BLUSH ROSE HERMÈS €68. REFILLS €42. BLUSH BRUSH ROSE 

HERMÈS €115. TRAVEL BLUSH BRUSH ROSE HERMÈS €48. ROSY LIP PERFECTOR ROSE 

HERMÈS €64. REFILLS €39. PINK LEATHER CASE ROSE HERMÈS €3000

HERMÈS beauty
Joaquin Laguinge & Gaspar Ruiz Lindberg — Fotografie

Het idee voor Cahiers des na-
turels komt voort uit een ont-
moeting met LMR Naturals by 
IFF, de bekende Franse parfum-
producent die eerder een verza-
meling boekjes over natuurlijke 
ingrediënten publiceerde. “LMR 
wilde hun collectie vernieuwen 
met een meer gedetailleerde in-
houd en een moderne vormge-
ving”, legt Jeanne Doré uit. “Als 
Nez stelden we het concept van 
Cahiers des naturels voor. Het 
formaat van de boekjes refereert 
aan schoolboekjes, met een di-
dactische en brede benadering. 
LMR/IFF vond dat meteen leuk.” 

Cahiers des naturels - uitgege-
ven in het Frans en Engels - is 
gericht op zowel parfumprofes-
sionals als een breder publiek. 
“Iedereen kan dankzij de zeer 
complete inhoud over elk ingre-
diënt zijn kennis verrijken”, zegt 
Doré. “Ik kan me voorstellen dat 
het multidisciplinaire aspect 
van de boeken ook aantrekkelijk 
is voor een minder gespeciali-
seerd publiek, want elk ingre-
diënt wordt besproken in de 
context van kunst, geschiede-
nis, populaire cultuur, literatuur, 
gastronomie, enzovoort.”

Zelfs parfum-connaisseur 
Jeanne Doré steekt iets op uit 
de boekjes. “Allereerst over de 
historische en sociale dimensie 
van elk onderwerp, vaak gekop-
peld aan sociaal economische 
contexten, zoals kolonisatie en 
oorlogen. Maar ook over ac-
tuele onderwerpen, zoals de 
ecologische, ethische en duur-
zame aspecten van de teelt van 
plantaardige ingrediënten voor 
parfums. We ontdekten ook 
grappige toevalligheden rond 
de ontdekking van sommige in-
grediënten. Patchoeli arriveer-
de bijvoorbeeld voor het eerst 
in Europa in wollen sjaals: de 
geur beschermde de dure sjaals 
tegen motten. Omdat de met 
die geur geïmpregneerde stof-

fen zo succesvol waren, begon 
men patchoeli te importeren 
voor het gebruik in parfums!”
 Er valt ook veel te leren over 
symboliek en rituelen, vertelt 
Doré. Bijvoorbeeld over de hei-
lige dimensie van sandelhout. 
“Dat wordt al millennia lang 
gebruikt bij religieuze riten in 
Azië en zorgt nog steeds voor 
een spirituele sensatie in een 
parfum.” Elk deeltje van Ca-
hiers des naturels vertelt zijn 
eigen, verrassende verhaal, ook 
bijvoorbeeld over ingrediënten 
die onschuldig lijken. “Het zijn 
in de eerste plaats menselijke 
verhalen, over iemand die ooit 
een plant uit een ver land mee-
bracht, over wie de geuren te-
genwoordig dragen, of over de 
mensen die deze ingrediënten 
planten, oogsten en gebruiken 
in hun formules.”

Hoewel Jeanne Doré het las-
tig vindt om een favoriet in-
grediënt te kiezen, noemt ze 
oranjebloesem. “J’adore! In dat 
deel van de Cahiers staat zo-
veel om van te houden over de 
geschiedenis en de symboliek 
van oranjebloesem. Ik ben ook 
gek op narcis, vanwege de geur 
en vanwege de foto’s die zijn 
geschoten in de Franse streek 
Lozère: absoluut geweldig!”
 “Non, pas du tout!’, ant-
woordt Doré resoluut op de 
vraag of de serie bijna compleet 
is. Recente toevoeging zijn deel-
tjes over geranium en de knop-
jes van de zwarte bes. Doré: “We 
hebben nog een twintigtal in-
grediënten in de planning staan. 
De lijst zal zeker langer worden 
omdat LMR bezig is met ontwik-
kelingen in nieuwe landen.” 

CAHIERS DES NATURELS (VANAF €14,50 

PER STUK) TE KOOP IN HET ENGELS EN 

FRANS VIA SHOP.BYNEZ.COM. IN PARIJS 

BIJ DOVER STREET PARFUMS MARKET.  

11 BIS RUE ELZEVIR. 
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