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Zou mijn oude 
favoriet voort
leven in een 
nieuw flesje? 
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H
et regende, de blaadjes vie-
len, en om de tristesse te 
completeren verkocht de 
parfumerie waar ik binnen-

stapte voor een nieuwe fles van mijn 
vaste parfum, me een ‘nee’. Helaas, 
die geur voerden ze niet meer. ‘Maar 
misschien hebben ze hem nog bij...’  

Waarop de naam volgde van een win-
kel die bekendstaat als reservaat voor 
zeldzame parfums.
Mijn langjarige favoriet was dus op zijn 
retour. En dat gebeurde me niet voor 
het eerst. Van een andere, nog dierbaar-
der geur had ik eerder in mijn leven al 
onvrijwillig afscheid genomen. Ik weet 

R E P O R TA G E

WAAROM HOUDEN WE VAN PARFUMS UIT ONS VERLEDEN?  
Onze neus is rechtstreeks verbonden met een heel oude breinstructuur. Geuren kunnen 
daardoor sterke associaties en gevoelens oproepen. Dat ondervindt redacteur Anne Pek 
als ze op zoek gaat naar een nieuw parfum. Het wordt een ‘trip down memory lane’. 
tekst: anne pek // foto’s: chantal ariëns

het, er zijn ergere dingen. Maar toch. 
Het voelde beide keren alsof iemand 
me hartje winter mijn jas afpakte.
En dat is helemaal niet zo’n vreemde 
vergelijking. Recent onderzoek onder-
streepte weer eens hoezeer geuren en 
geborgenheid bij elkaar horen. 270 
Amerikaanse vrouwen kregen ver-

GEUREN-HEIMWEE 
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brief schrijven aan de maker van mijn 
merk. Maar eerst was het zaak een 
nieuw luchtje te vinden.

NEUZENGALERIJ
Een paar weken later stap ik de zaak 
van geurexpert Tanja Deurloo binnen. 
Als dochter van een drogist groeide 
Deurloo op tussen parfums, en die in-
trigeerden haar zo dat ze zich tijdens 
haar studie scheikunde in reukstoffen 
specialiseerde. Sinds 2007 adviseert ze 
bedrijven, winkels en zorginstellingen 
op het gebied van geurgebruik.
Een paar jaar geleden opende ze daar-
naast in Amsterdam-Zuid de Perfume 
Lounge, een sfeervolle winkel waar ze 
bijzondere geuren verkoopt. Allemaal 
creaties van kleine parfumhuizen die, 

zegt Deurloo, ‘hun geld in goede in-
grediënten steken in plaats van in 
marketing’. Ze kent de ‘neuzen’ wier 
geuren ze hier verkoopt allemaal per-
soonlijk; hun portretten hangen als 
een stemmige icoonwand boven de 
flacons.
Deurloo leidt me naar de serre achter de 
winkel, waar de stolpflesjes met diverse 
basisingrediënten voor parfums al klaar-
staan. Hier zal haar collega Phine van 
Eijk me zo meteen aan een perfume 
profiling onderwerpen, een sessie van 
anderhalf uur waar een persoonlijk 
parfumadvies uit zal rollen. Deurloo en 
Van Eijk ontvangen een paar keer per 

schillende bodylotions op proef; daar-
uit bleek duidelijk dat ‘Proustiaanse 
geuren’ – geuren die ze verbonden met 
dierbare herinneringen uit hun persoon-
lijke leven – de harten het allersnelst 
veroverden. Anders gezegd: een par-
fum of bodylotion kan nog zo lekker 
ruiken, alleen als we herinneringen 
hebben bij zo’n geur, gaan we er echt 
van houden.
Daar kunnen parfumeurs best eens 
wat meer rekening mee gaan houden, 
bedacht ik toen ik mopperend naar 
huis reed. Dat hun producten emotio-
nele betekenis hebben voor de klan-
ten. Misschien moest ik eens een boze 

Hoe een geur overkomt op de huid, 
hangt af van je hormonen. Een 
parfum kan daardoor opeens 
niet lekker meer ruiken

week klanten voor zo’n privé-advies. 
Mensen die toe zijn aan een nieuwe 
geur. Of mensen als ik, die hopen een 
verloren geursensatie terug te vinden.

BLOEMIG TIENERLUCHTJE
‘A la recherche du temps perdu.’ Zo 
vatte Tanja mijn ‘hulpvraag’ eerder al 
passend Proustiaans samen. Dat was 
toen ik haar bij de aanmelding voor 
deze profiling-sessie vertelde over het 
heimwee dat ik nog steeds heb naar 
mijn allereerste parfum: een bloemig 
geurtje dat ik als tiener droeg. Een 
groot deel van mijn studententijd ge-
bruikte ik het ook – onder andere in 
de periode dat ik mijn man leerde ken-
nen. Kort daarna verdween het uit de 
winkels.

‘Toen moest ik dus voor het eerst op 
zoek naar een nieuw parfum,’  ver-
volgde ik. ‘Maar waar ik sindsdien 
ook mee thuiskwam, mijn man zei 
steeds: het is niet My melody. Dat zegt 
hij zelfs over de geur die ik nu alweer 
vijftien jaar draag.’ 
Deurloo lachte en antwoordde: ‘My 
melody, die herinner ik me uit mijn 
ouders’ winkel.’ En toen zei ze iets 
waarvan mijn adem even stokte: ‘Weet 
je dat ik er nog een miniflaconnetje 
van heb?’ 

SUBTIELER DAN TOEN
Dus daar zit ik dan, op deze zonnige 
donderdagmiddag. Klaar voor een sessie 
die me hopelijk aan een nieuw parfum 
gaat helpen, maar in de wetenschap 
dat ergens hier in de Perfume Lounge 
een luchtje van een kwart eeuw oud 
staat dat ik van alle mogelijk geuren 
toch wel het allerliefste wil.
‘Je mag het best even ruiken, hoor,’ 
zegt Tanja Deurloo hartelijk. ‘Maar 
verwacht er niet te veel van. Waar-
schijnlijk heeft My melody in je hoofd 
mythische proporties aangenomen, en 
ruikt het anders dan je het je herin-
nert. En zelfs als dat niet zo is; je bent 
inmiddels een half leven verder! Het 
zal vast allerlei nostalgische gevoelens 
bij je oproepen, maar ik denk dat je 
een lachstuip krijgt als je het weer op-
doet.’ 
Deurloo heeft vermoedelijk gelijk, be-
sef ik als Phine van Eijk me even later 
vraagt welke parfums ik in de loop 
van mijn leven verder zoal heb gebruikt. 
Ik noem als eerste Anaïs Anaïs. Mijn 
eindexamenparfum! Die zomer met 
mijn eerste grote liefde! Als ik nog 
weleens aan een flesje ruik, zoef ik 
meteen terug naar toen. Maar wat ik 
ook nog weet, is dat het me vies tegen-
viel toen ik er na de laatste druppel 
My melody weer een flesje van kocht. 
Veel te aanwezig.
Van Eijk lacht en vertelt dat zij als 
jonge vrouw ook geregeld geuren droeg 
die ze nu als een dreun op je neus zou 
omschrijven. We worden doorgaans 
subtieler in ons parfumgebruik naar-
mate we ouder worden, zegt ze.
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Chemicus Tanja Deurloo 
(rechts) noemt zichzelf ook 
wel een ‘geur-nerd’; ze is 
haar hele leven al ge-
fascineerd door parfums.

Uitgebreid ruiken aan je 
klanten; voor Phine van Eijk 
(onder) is het een alledaag-
se handeling.
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‘Geslachtshormonen kunnen trouwens 
ook een rol spelen in een veranderende 
voorkeur,’ vervolgt ze. ‘Die beïnvloeden 
namelijk de flora op je huid, en daar-
mee hoe een geur zich ontvouwt. Dat 
kan dus betekenen dat je je favoriete 
geur tijdens een zwangerschap ineens 
niet meer lekker vindt. Of na de me-
nopauze. Wij zien hier geregeld mid-
delbare vrouwen die een nieuwe geur 
zoeken.’

LEKKER/NIET LEKKER
Nou wil ik graag geloven dat mijn 
jeugdparfum anders zou ruiken op mijn 
middelbare vel, maar tijdens het onder-
deel dat volgt blijkt dat mijn voorkeur 
wel nog steeds uitgaat naar geuren uit 
de My melody-hoek: licht en bloemig, 
met een drupje citrus en een snufje ‘bos-
sig’ eikenmos. ‘Jij zoekt geen wollen 
omslagdoek, maar een zijden blouse,’ 
zo omschrijft Phine van Eijk het mooi.
Eerst heeft ze me daarvoor aan een serie 
stopflesjes met basisingrediënten laten 
ruiken; vervolgens aan een representant 
van elk van de vijftien geurfamilies 
waarin je parfums grofweg kunt on-
derverdelen. ‘Alleen “lekker” of “niet 
lekker” zeggen,’ instrueert Van Eijk.
Mooi, want ik merk dat het ook lastig 
is om meer dan dat te zeggen. ‘Dat 
komt doordat de neus rechtstreeks in 
contact staat met een heel oude, diep 
gelegen breinstructuur, het limbische 
stelsel,’ legt Van Eijk uit. ‘Wat op zich 
handig is, want daardoor kunnen 

mensen razendsnel reageren op een 
geur – sneller dan op andere zintuiglijke 
informatie. Maar taal zit in een veel 
hoger hersengebied, en daardoor is het 
lastig geurindrukken in woorden weer 
te geven.’
Vandaar waarschijnlijk, vervolgt ze, 
dat de Nederlandse taal maar één term 
die heeft die specifiek voor geuren 
wordt gebruikt: muf. ‘Verder moeten 
we het hebben van omschrijvingen. 
Dus zinnen in de trant van: “dat ruikt 
als…”.’ Inderdaad, bij sommige flacons 
flap ik er ‘dat lijkt wel een wc-verfrisser’ 
uit, of ‘meer iets voor mijn oma’. 
Maar juist de prettiger geuren laten 
me woordeloos.

GODDELIJK FLACONNETJE
Als ik alle flesjes heb besnuffeld, ver-
dwijnt Phine van Eijk naar de winkel 
om geurstrookjes van echte parfums te 
maken. Ik mag niet meelopen: ‘Anders 
wordt je oordeel beïnvloed door de 
verpakking.’
Terwijl ik in de serre wacht, wordt de 
gedachte aan het My melody-monstertje 
in Tanja Deurloo’s kast me te machtig. 

Ik vraag ernaar en even later staat het 
dan voor me. Piepklein, maar als ik 
het voorzichtig heb geopend geweldig 
van geur. Ik snuif alsof ik een kwart 
eeuw heb in te halen.
Het goddelijke flaconnetje is net weer 
weggeborgen als Van Eijk terugkeert 
met de proefstrookjes. En even ver-
beeld ik me dat ze allemaal met My 
melody besprenkeld zijn, zo heerlijk 
vertrouwd is de geur die eraf komt. 
Zou mijn oude favoriet voortleven in 
een mij onbekend flesje?
Helaas, het moet de mix van al die 
luchtjes zijn, want welk strookje ik 
daarna ook oppak: mijn jeugdgeur zit 
er niet tussen. Gelukkig wel een aantal 
andere die ook lekker ruiken. 
Uiteindelijk houd ik vier parfums over 
die ik graag op mijn huid wil proberen. 
Nu mag ik mee naar voren. En daar 
snap ik wat Phine van Eijk zojuist be-
doelde; een van mijn voorkeursgeuren 
zit in zo’n ouderwets bewerkt flesje als 
bij mijn oma op de toilettafel stond. 
‘Uit een klassiek Engels huis,’ licht 
Van Eijk toe. Ik zou er in de winkel 
meteen aan voorbijgelopen zijn.

Natuurlijk draag je tijdens een sollici-
tatiegesprek of presentatie bijpas-
sende kleding. Maar volgens Tanja 
Deurloo loont het de moeite ook je 
parfumkeuze aan te passen. Sommige 
parfums kunnen je uitstraling nét wat 
krachtiger maken, is haar ervaring.
Duits onderzoek ondersteunt die 
stelling. Sociaal psychologen van de 
universiteit van Mannheim wilden 
weleens weten wat het effect van 

 parfums is bij sollicitatiegesprekken 
en lieten ruim honderd proefperso-
nen (de helft man, de andere helft 
vrouw) een oordeel vellen over kandi-
daten voor een managementfunctie. 
Aannemen of afwijzen? Van de 
 zogenaamde kandidaten – zowel 
mannen als vrouwen – was een deel 
met een stoere, ‘mannelijke’ geur be-
sprenkeld en een ander deel met een 
bloemig ‘vrouwenluchtje’. Uitkomst: 

 kandidaten die mannelijk roken 
werden vaker aangenomen, ook als 
het vrouwen waren. Volgens de on-
derzoekers was dat doordat zowel 
mannen als vrouwen een ‘stoere’ geur 
met leiderschap associëren. Opvallend: 
de meeste proefpersonen in dit onder-
zoek hadden niet bewust een geur 
waargenomen. De vraag of een kandi-
daat ‘lekker’ of ‘passend’ rook, speel-
de bij de beslissingen dus geen rol.

MANNELIJK LUCHTJE HELPT BIJ SOLLICITEREN

Ik krijg de flesjes vooraf niet te zien.   
‘Anders wordt je oordeel  
bei.nvloed door de verpakking’
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Een andere, veel strakkere flacon 
spreekt me juist meteen aan. Zeker als 
Van Eijk erbij vertelt dat het een crea-
tie betreft van een Canadese van mijn 
leeftijd. Ze wijst haar portret aan: een 
leuke vrouw met een bos blonde krul-
len. Uit beide flesjes krijg ik nu iets op 
mijn linkerarm – een sprietsje bij de 
elleboog, een sprietsje bij de pols. 
Rechts komen de twee andere geuren.
Even wapperen en dan is het ruiken 
geblazen. Tanja Deurloo komt er ook 
bij. Gedrieën besnuffelen we mijn ar-
men alsof dat de normaalste zaak van 
de wereld is. ‘Zo staan we hier gere-
geld,’ lacht Deurloo. Dan schudt ze 
streng haar hoofd. ‘Nee, die mag niet.’ 
Ze wijst op het stukje linkerarm waar 
de Engelse klassieker is beland. ‘Die 
ruikt bij jou niet zoals-ie bedoeld is.’
De eerste geur op mijn rechterarm doet 
het ook niet echt geweldig. Over de 
tweede – toevallig ook van een vrouwe-
lijke neus; een Française – zijn Deurloo 
en Van Eijk ronduit enthousiast: ‘Heel 
mooi bij jou.’ Ik begrijp wat ze bedoe-
len, hij is fris en bloemig. Maar pittiger 
dan ik gewend ben: er zit onder andere 
rode peper in, en behoorlijk wat hout. 
Een goede geur voor ‘power-situaties’, 
zegt Deurloo (zie ook het kader links).
Mijn hart gaat toch uit naar het Cana-
dese luchtje links, dat lieflijk rond 
mijn pols wolkt. Het komt het meest 
in de buurt van My melody. ‘Oké,’ 
zegt Van Eijk, ‘dan krijg je daarvan 
een proefflesje mee. Maar ook van die 
ander, zodat je ze allebei een tijdje 
kunt uitproberen.’

SMALLE COMFORTZONE
‘En?’ vraagt mijn man die avond ver-
wachtingsvol. Maar als ik hem mijn 
linkerpols heb voorgehouden, klinkt 
meteen het vertrouwde zinnetje: ‘Het 
is niet My melody.’ En in de dagen erop 
moet ik hem gelijk geven. Sterker: ik 
ga het Canadese geurtje steeds minder 
lekker vinden. Te poederig.
De week erop test ik het Franse flesje. 
En daarbij overkomt me wat ik al vaker 
had als ik een nieuw luchtje probeer: 
dat ik het gevoel heb dat er voortdurend 
een lekker ruikend iemand achter me 

loopt. Mijn parfum blijft losstaan van 
mezelf. Een vervreemdende ervaring.
‘Kan het zijn dat er in mij én mijn 
man een extreme geurconservatief 
schuilt?’, mail ik na twee weken licht 
wanhopig aan Tanja Deurloo. Haar 
antwoord luidt dat onze onwennig-
heid best verklaarbaar is. Ik heb mijn 
favorieten allebei zó lang gedragen dat 
er echt veel dierbare herinneringen 
aan vastzitten.
Maar het zou daarnaast inderdaad 
best kunnen, vervolgt ze, dat mijn 
comfortzone op parfumgebied nog iets 
smaller is dan bij de meeste mensen. 
‘Misschien ben je ook vrij voorzichtig 
in het variëren met kleding, haarstijl 
en sieraden?’, vraagt ze. Tjonge, die is 
raak – ik heb onlangs mijn lange leren 
jas opnieuw laten voeren omdat ik me 
na tien jaar samenzijn geen andere jas 
kan voorstellen.
Oké dus, denk ik, ik ben een hopeloos 
geval. Maar Deurloo ziet het niet zo 

zwart in. ‘Het kan zijn dat jij een geur 
gewoon wat langer moet dragen om 
hem te laden met mooie ervaringen.’ 
Misschien wil ik een tweede proefflesje 
van het Franse geurtje? Ik aarzel even, 
maar die avond geschiedt het wonder. 
‘Wat ruik je lekker,’ zegt mijn man als 
hij naast me in bed kruipt. ‘Wat is 
dat?’ ‘Dat,’ antwoord ik, ‘is mijn nieuwe 
Franse Luchtje.’ //

OOK EEN PARFUMPROFIEL?
Een perfume profiling bij Annindriya 

 Perfume Lounge duurt zo’n anderhalf uur; 

prijs € 95. De meeste geuren in de collec-

tie kosten € 50 à € 150.

Meer informatie: www.perfumelounge.nl

Bronnen: H. Sugiyama, R. Herz e.a., Prousti-

an products are preferred, Chemosensory 

Perception, juni 2015 / S. Sczesny en D. 

Stahlberg, The influence of gender-stereoty-

ped perfumes on leadership attribution, Eu-

ropean Journal of Social Psychology, 2002
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