
In elke vakantie gebeurt wel iets bijzonders. Iets
vervelends of juist iets leuks, dat je jaren bijblijft.
In deze serie bieden we elke week zo’n verhaal.
Hebt u zelf een ‘klein’ reisverhaaltje? Schrijf het
op in maximaal 350 woorden en stuur het naar

de redactie. Mailen kan ook:
redactie@leeuwarder courant.nl
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Met zo’n honderd distilleerderijen is
Speyside in de Schotse hooglanden het
grootste whiskygebied ter wereld. We-
reldberoemde merken vinden hier hun
oorsprong. De heldere riviertjes en
bronnen leveren het zuivere water voor
de Schotse trots. Op de akkers wuiven
de stevige aren van de gerst. Samen
met het derde ingrediënt - gist - levert
dit whisky op, die volop geproefd mag
worden in de fabrieken langs de ‘malt
whisky trail’.

Het heldere water van de
Lour kabbelt over bemoste
stenen. Het tuimelt van gra-
nieten dieptes het dal in,

richting de grotere rivier Spey. Op
de oevers doen vreemd gevormde
stammen denken aan mythische fi-
guren. In dit deel van Schotland
heeft bijna elk dorp een whiskydis-
tilleerderij en soms meer dan één.
Getuige de pagode-achtige hoed-
jes op de zogeheten ‘kilns’ waaron-
der vroeger de gerst werd gemout.
Overal in het landschap duiken ze
op.
Deze moutzolders hebben hun
functie in de jaren zestig groten-
deels verloren. Speciale bedrijven
hebben de taken overgenomen. Zij
bevochtigen de gerst, laten de kor-
rels ontkiemen om ze vervolgens
te drogen. Sommige distilleerderij-
en denken eraan toch weer een
kiln operatief te maken, omdat het
een mooie toeristische attractie
vormt.
Rond Aberlour en Dufftown wuift
’s zomers de gerst op de akkers. De
nog jonge aren hebben rode sprie-
ten, die door de zon een goudgele
kleur zullen krijgen. Dikke, zet-
meelrijke gerst is het meest ge-
schikt voor de productie van whis-
ky. Bij het moutproces wordt zet-
meel omgezet in suikers, de essen-
tie van de diverse soorten whisky.
Na de oogst worden de korrels 48
uur lang afwisselend in een bad ge-
dompeld en weer gedroogd, tot ze
ontkiemen. Zodra de groene
scheutjes verschijnen, begint het
proces waarbij de voedselvoor-
raad voor de nieuwe gerstplant –
zetmeel - wordt omgezet in sui-
kers. Zodra er voldoende is opge-

bouwd, gaan de groene korrels
naar de kiln.

Onderin dit gebouw zorgt een
(turf)vuur voor warmte. De hitte
stopt het kiemproces en de turf
geeft zijn speciale smaak aan de
whisky. Gek genoeg blijft die gedu-
rende het distilleren behouden. Bij
kilns die nog in gebruik zijn,
kringelt de rook vanonder de
puntige kapjes. De gerst heet nu
‘grist’ en gaat richting distilleerde-
rijen, zoals die in Aberlour.

Drie bezoekers ontmoeten elkaar
in de ontvangstruimte. De vrolijk
babbelende gastvrouw legt uit dat
zij aan het einde van de tour zes
soorten whisky mogen proeven.
De sterkste bevat ruim 63 procent
alcohol. Niet misselijk. ,,Gisteren
waren hier een paar Zweden, die
alles hebben opgedronken’’, ver-
telt ze met een mengeling van ont-
zag en meewarigheid.

Enorme vaten
Haar collega Frank leidt het clubje
rond. Hij begint met een presenta-
tie over de verschillen tussen
Schotse, Ierse, Amerikaanse en Ca-
nadese whisky. Alleen whisky die
drie jaar lang op eiken vaten in
Schotland heeft gerijpt, mag zich
Schotse whisky noemen. ,,En we
hebben het over malt whisky, als
deze puur van gerst is gestookt.’’
Het groepje wandelt door een zaal-
tje met parafernalia van de oprich-
ter van de distilleerderij, James
Fleming. Hij heeft behalve zijn be-
drijf, ook een ziekenhuis, een ge-
meenschapsgebouw en een be-
langrijke brug over de Spey aan
het dorp nagelaten.
Even verderop is de ruimte waar
de grist wordt vermalen. De poe-
derachtige substantie komt in een
bak met warm water, zodat de sui-
kers oplossen. Deze vloeistof gaat
een paar keer door een zeef, er
komt nog warmer water bij totdat
er niets meer op te lossen valt. Aan
deze ‘wort’ voegen medewerkers
gist toe. Daarmee begint het brou-
wen pas goed.
Tot zover lijkt het proces op dat
van het maken van bier. De bezoe-
kers mogen even proeven. ,,Net
witbier.’’ De gist reageert met de
suikers en het nog overgebleven
zetmeel. Een roterende schuim-
spaan veegt de dikke schuimlaag
weg. In sommige distilleerderijen
gaat het deksel op de enorme va-
ten, met een dikke steen om de

bubbels in bedwang te houden.

De neuzen prikken in deze ‘mash-
room’, alsof ze boven een groot
glas frisdrank hangen. ,,Foto’s ma-
ken is hier niet toegestaan’’, meldt
Frank. Er komt nogal wat gas vrij,
dat door toedoen van het kleinste
vonkje kan ontploffen.

Binnen 48 uur is het fermentatie-
proces voltooid. De ‘mash’ met
een alcoholgehalte van 7 procent
is klaar voor distillatie. Dat ge-
beurt in de glanzende koperen ke-
tels, die elke distilleerderij een im-
posante uitstraling geven. In een
eerste ronde verdampt een deel
van de vloeistof die vervolgens in
de koude hals condenseert en
neerslaat in een ‘condenser’.
Deze ‘low wines’ bevat 21 procent
alcohol. Na een tweede distillatie-
ronde stijgt het percentage alco-
hol in de neerslag tot zo’n 70. Het
beste deel van de ‘spirit’ – ‘heart’ –
wordt naar de opslag geleid. De
kop en het staartje gaan opnieuw
de ketel in.
Het alcoholpercentage bepaalde
sinds 1823 de hoeveelheid belas-
ting die de regering op het product
hief. Om te voorkomen dat ermee
gerommeld kon worden, zat de
‘spiritsafe’ op slot en kon alleen de
belastingcontroleur hem openen.

Hieraan dankt deze nog zijn speci-
fieke vorm. De regeling hield stand
tot 1983.

Tweedehands
De verse whisky wordt opgeslagen
in eikenhouten vaten. Fabrikanten
van Schotse whisky gebruiken
tweedehands bourbonvaten uit de
Verenigde Staten of Europese
sherryvaten. Geschat wordt dat er
momenteel zo’n 17 miljoen twee-
dehands vaten in omloop zijn in
Schotland. Voor driekwart bepaalt
het hout welke smaak de whisky
krijgt.
Rijping duurt lang, variërend van
tien tot dertig jaar. In die tijd ver-
dampt een deel van de whisky via
het hout: het engelendeel oftewel
‘angel’s share’. ,,Bacteriën die zich
hiermee voeden, geven muren van
de distilleerderijen hun zwarte
kleur’’, vertelt de gids.

Hij leidt zijn gasten naar het proef-
lokaal. Op ronde, hoge tafels staan
zes glaasjes per persoon klaar op
een placemat. De pure distillaat
van 63 procent smaakt naar
schoonmaakmiddel. ,,De profes-
sionele proevers van het bedrijf
verdunnen dit tot 20 procent, want
alcohol maskeert de eigenlijke
smaak’’, vertelt Frank.

Tussen de whisky gerijpt op een
bourbonvat en die van een sherry-
vat – beide rond de 60 procent - zit-
ten grote verschillen. De eerste is
na twaalf jaar een beetje ‘rokerig’,
de tweede veel zoeter. ,,Echt als
‘christmas cake’, met sporen van
glazuur, fruit en cake’’, zegt Frank.
Mmm ja, dat is er zeker in te her-
kennen.
Net als de lichte toffee- en vanille-
smaak bij de tien jaar oude single
malt. Whisky die eerst op het ene
soort en dan op het andere soort
vaten wordt ‘afgerijpt’, heeft een
zachtere afdronk. De tien en zes-
tien jaar oude malt hebben ook
een lager alcoholpercentage –
rond 40 procent - omdat ze zijn
verdund met bronwater.
De glazen zijn weliswaar niet al te
groot, maar na zes stevige slokken
stappen de bezoekers vrolijk de
deur uit. Kom lopend, is dan ook
het advies van veel gastheren.
Aberlour en Dufftown, de whisky-
dorpen, liggen op slechts een
steenworp afstand van elkaar.
,,Waar wandelen we morgen naar
toe?’’

GITTE BRUGMAN

Meer informatie is te vinden via het Schots
verkeersbureau (www.visitscotland.com-
/nl), op www.maltwhiskytrail.com of via
websites van diverse distilleerderijen.
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Plastisch
taalgebruik

Onze twee honden gingen altijd
mee in de caravan op vakantie.
Zo’n twintig jaar geleden waren
we in Zuid-Frankrijk, toen ze
ziek werden. Ze sliepen altijd in
de auto en die was ’s morgens
stevig onder gepoept. Wij had-
den een oud kleed bij ons en
dat werd ’s avonds onder de
honden uitgespreid. De volgen-
de morgen was het nog erger,
zodat we besloten een veearts
op te zoeken.

Dat was ruim 30 km rijden, naar
Gréoux-les-bains. De wachtka-
mer zat flink vol en we waren
ook bijna door ons geld heen.
Je kon toen nog niet, zoals nu,
snel wat geld uit de muur pluk-
ken, maar je moest reischeques
of girobetaalcheques inwisse-

len. Dat laatste deed ik en mijn
vrouw bleef met de honden in
de wachtkamer. Ze vroeg me op
te schieten, want haar Frans
was niet zo best. Maar helaas,
er stond een lange rij in het
postkantoor.
Toen ik terugkwam bij de vee-
arts, trof ik haar slap van het la-
chen aan terwijl ze uit de
spreekkamer kwam. Ook de
veearts en zijn assistente had-
den onbegrijpelijk veel lol. Te-
rug in de auto met een vracht
aan medicijnen hoorde ik met
veel lachpauzes hoe het in de
spreekkamer gegaan was. Ze
had alleen maar met gebaren
en geluiden duidelijk kunnen
maken wat de honden man-
keerden en dat was dus overge-
ven en diarree. Dat verklaarde
de grote pret.
De zes verschillende medicij-
nen hielpen wel: de volgende
morgen hadden ze de auto al
niet meer bevuild.

SIEP HOEKSTRA, Harlingen

In het spoor van de whisky

825.000 buitenlanders
Dit weekeinde is het Pasen en volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en
Congressen zullen zo’n 825.000 buitenlandse toeristen naar ons land komen. Te-
gelijkertijd gaat een half miljoen Nederlanders op vakantie, van wie naar schat-
ting 325.000 in eigen land en zo’n 175.000 over de grens. Van de buitenlandse toe-
risten komt naar verwachting zo’n 60 procent uit Duitsland, 25 procent uit België
en ongeveer 15 procent uit andere landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië. Zij
overnachten overwegend in een bungalowpark of hotel. Vorig jaar bezochten
875.000 buitenlandse toeristen ons land.
Tips over activiteiten tijdens de paasdagen op www.lekkerweg.nl en www.hol-
land.com.

Kasteelpleinfeest
In kasteel Hoensbroek vind dit weekeinde het Kasteelpleinfestijn plaats. Een
avontuurlijk familie-evenement in het kader van het ‘Jaar van het kasteel’. Er is

marionettentheater, vrolijke mid-
deleeuwse muziek, je komt de
kwakzalver tegen en je kunt deel-
nemen aan een familietocht. Met
deze familietocht; een tocht vol
avonturen en ontdekkingen, volg
je een speurtocht door het kasteel
en ga je op zoek naar de zeven
schatkisten. In deze kisten ligt een
aantal ‘Proeven van Bekwaem-
heid’ verborgen. Het vervullen
van deze opdrachten is noodzake-
lijk om de tocht goed te volbren-
gen.
Info: www.kasteelhoensbroek.nl.

Openlucht-
museum
Dit jaar belicht het openluchtmu-
seum het thema ‘geloof in Neder-
land’. Bezoekers wandelen langs
‘Heilige Huisjes’ en ontdekken in

het park hoe vroomheid en bijgeloof hand in hand gingen. Hoewel er
steeds minder mensen naar de kerk gaan, heeft het geloof in ons dage-
lijks leven altijd een heel belangrijke rol gespeeld. De kerk waartoe je
behoorde bepaalde naar welke school je ging, hoe je je tijd besteedde
en met wie, en zelfs welke kleren je droeg,
In het museumpark is een speciale ‘pelgrimstocht’ uitgezet die de be-
zoeker onder andere voert naar de boerderij uit Krawinkel. De afgelo-
pen jaren is deze boerderij ingrijpend gerenoveerd. Bezoekers worden
er verwelkomd met een feestelijke nieuwe presentatie. Op de binnen-
plaats klinkt vrolijke fanfaremuziek. Het is 1860 en de boerenzoon
doet zijn eerste heilige communie. In de ‘goeikamer’ van de boerderij
geeft zijn moeder hem de laatste goede raad op deze - tot nu toe - be-
langrijkste dag van zijn leven.
Info: www.openluchtmuseum.nl.

Slapen als meneer pastoor
Zes verblijfsaccommodaties in Brabant bieden arrangementen aan
rondom het thema ‘Rijk Rooms Brabant’. De arrangementen worden
aangeboden door accommodaties in Oudenbosch, Bosschenhoofd,
Oirschot, Ravenstein en Macharen.
Men overnacht op bijzondere locaties, zoals een voormalig klooster of
oude pastorie. Overdag kan men op de fiets de tastbare sporen van het
Rijke Roomse Leven ontdekken: een fietsroute maakt onderdeel uit
van de arrangementen, evenals het boek ‘Rijk Rooms Brabant - lezend
en fietsend door mystiek Brabant’ (m.u.v. locatie Bosschenhoofd). Doel
van dit project is de beleving van het ‘Rijke Roomse’ verleden (en he-
den) van Brabant voor een breed publiek te vergroten.
Info: www.toerismebrabant.nl/mystiekbrabant.

Steden te voet ontdekken
Hoewel het merendeel van de wandelvakanties van reisorganisatie
Sindbad Wandelvakanties door natuurgebieden lopen, introduceert
de touroperator dit jaar ook enkele steden in haar wandelprogramma:
Parijs, Londen, Berlijn, Lissabon en Istanbul.
Behalve enkele geijkte bezienswaardigheden brengen deze wandel-
tochten deelnemers vooral naar minder bekende wijken. Voor diege-
nen die graag nog een dagje willen shoppen, kunnen de arrangemen-
ten verlengd worden. Alle stedentrips kunnen individueel geboekt
worden, voor Berlijn is er tevens een speciale vijfdaagse groepsreis
met vertrek op 21 april.
Info: www.sindbad.nl.
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Kleine foto’s van
boven naar bene-

den: Glenfiddich is
de enige Highland
Scotch Whisky die
nog wordt gedistil-

leerd, gerijpt en
gebotteld in de ei-
gen distilleerderij

in Dufftown.
De oudste, nog

werkzame distil-
leerderij van

Noord-Schotland
is Strathisla. Hier
komt een single

malt vandaan,
maar ook een be-
langrijk bestand-
deel van Chivas
Regal Blended
Scotch Whisky.

Mortlach was ooit
de eerste distilleer-

derij in Dufftown.
Nu zijn er zeven.

De kuipers van de
Speyside Coope-

rage in Aberlour
ontmantelen vaten

en maken deze
weer geschikt voor

gebruik.

Bezoekers aan de Aberfeldy distilleerderij verdiepen zich in de geschiedenis van Dewar’s en bekijken de grote ketels tijdens een rondlei-
ding. Foto’s LC/Gitte Brugman
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