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200
Lagavulin Distillery

JAAR
Dit jaar verjaart Lagavulin en voegt ze zich bij Ardbeg en Laphroaig. Dit zijn de enige twee 

andere distilleerderijen van meer dan 200 jaar oud gelegen aan de rotsachtige zuidkust 

van het Schotse eiland Islay. Of je nu over de golvende kustweg rijdt of kuiert in oostelijke 

richting over het voetpad vanuit het dorpje Port Ellen, het glinsterende licht dat danst op het 

wateroppervlak zal je naar deze speciale plek voeren. Als je de pelgrimstocht nog nooit hebt 

gemaakt, is dit het perfecte jaar om de reis naar Lagavulin te gaan maken.

- Tekst: Jonny McCormick - 
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De groep witte gebouwen van de distilleerderij ligt rondom 

een rode schoorsteen die uitkijkt over de Lagavulin-baai en 

de grimmige ruïnes van het Dunyvaig-kasteel. Vanwege de 

bijzondere verjaardag wordt er een compleet nieuwe tuin 

aangelegd op het terrein waar alle bezoekers van kunnen 

genieten. Op de lage muur bij de ingang bevindt zich reeds 

een speciaal logo gewijd aan het 200-jarig jubileum. “Al in de 

19e eeuw beseften de inwoners van Islay dat de whisky van 

Lagavulin een streepje voor had op andere whisky’s,” aldus 

Georgie Crawford, de manager van Lagavulin Distillery. “De 

whisky stond in heel hoog aanzien. Tijdens de festiviteiten 

zullen we vele verhalen vertellen over de 200-jarige geschie-

denis, de passie van de werknemers en de passie van alle 

liefhebbers die Lagavulin drinken.”

PETER MACKIE
Van alle mensen verbonden aan de distilleerderij is Peter 

Mackie misschien wel de bekendste en de invloedrijkste. Op 

zijn drieëntwintigste trad hij in dienst bij zijn familiebedrijf en 

genoot hij in Lagavulin zijn opleiding. Mackie & Co (Distillers) 

Ltd. was tegen het einde van de jaren ‘90 van de 19e eeuw de 

eerste producent van White Horse, een blended whisky van 

hoge kwaliteit die in de daaropvolgende decennia succesvol 

geëxporteerd werd door Peter. De whisky ontleent zijn naam 

aan de White Horse Inn in Canongate, Edinburgh, een her-

berg die nog steeds te vinden is aan het begin van de Royal 

Mile. In vroeger tijden bevond zich op het dak van het over de 

zee uitkijkende Warehouse No. 2 van Lagavulin een witge-

verfd paard. Op de grote witte muur van het gebouw stond in 

koeienletters de naam van de distilleerderij. 

Peter Mackie, producent van malt whisky, maar ook geïnte-

resseerd in de graanproductie en blending, speelde een grote 

rol in het ‘What is Whisky?’-debat en de daaropvolgende 

Royal Commission. Ondanks dat hij er soms een uitgespro-

ken en controversiële mening op nahield, legde hij altijd de 

nadruk op kwaliteit, leeftijd en rijping. Sir Peter Mackie was 

een groot voorvechter van het minimaal drie jaar laten rijpen 

van whisky. De diversiteit en de kwaliteit van de hedendaagse 

Schotse whisky-industrie zijn hem zeker dank verschuldigd.

THE ANGEL’S SHARE
Gedurende de geschiedenis van Lagavulin kwam het twee 

keer voor dat er twee distilleerderijen in bedrijf waren op 

de Lagavulin-locatie. De eerste keer was in de jaren 1816 

en 1817, toen er naast elkaar twee distilleerderijen werden 

opgericht die decennialang samenwerkten. Aan het begin 

van de 20e eeuw gebeurde het nogmaals: toen opende Malt 

Mill Distillery haar deuren op het terrein van Lagavulin, nadat 

Mackie & Co (Distillers) Ltd. het agentschap voor Laphroaig 

was kwijtgeraakt en probeerde om een vervangende blending 

te maken. Het kleine bedrijfje had haar eigen moutvloer om 

geturfde malt whisky te produceren, drie washbacks en twee 

distilleerketels. Het bedrijf was erop ingericht een traditionele 

Islay whisky te produceren en bestond tot 1962.

Nog steeds genieten ieder jaar bezoekers van het Lagavu-

lin Jazz Festival in september van de Malt Mill-gebouwen. 

Recentelijk heeft de geschiedenis van Malt Mill nog een extra 

dimensie gekregen door de aandacht voor het ‘verloren vat’, 

zoals dat geveild werd in de film The Angel’s Share.

Na de dood van Sir Peter Mackie in september 1924 vond er 

een reorganisatie plaats en ging de distilleerderij verder als 

White Horse Distillers, onder het bestuur van Craigellachie, 

Hazelburn en Lagavulin. In 1927 werd White Horse Distillers 

overgenomen door Distillers Company Limited (DCL) en 

in 1930 werd hij overgedragen aan dochtermaatschappij 

Scottish Malt Distillers (SMD). In 1952 was er een brand en de 

distilleerderij heeft in 1962 een renovatie ondergaan inclusief 

Malt Mill. In 1972 werden de moutvloeren verwijderd.

In de jaren ‘80 werd Islay hard geraakt door de verminderde 

populariteit van whisky en de productie van Lagavulin werd 

zelfs teruggeschroefd tot twee dagen per week. De afgelopen 

decennia was de distilleerderij in handen van Grant Carmi-

chael, Mike Nicolson, Donald Renwick, Graham Logie en Peter 

Campbell. Sinds 2010 staat Georgie Crawford aan het roer en 

leidt ze haar team naar een jaarlijkse productie van zo’n 2,5 

miljoen liter pure alcohol.

VERBLUFFEND
Afgelopen winter werd de distilleerderij getroffen door de ene 

storm na de andere. Georgie dook naar aanleiding hiervan 

in de rijke geschiedenis van Lagavulin. “Ik heb stapels oude 

foto’s van de Lagavulin-productie doorgekeken en heb gepro-

beerd te begrijpen hoe mensen dit werk vroeger ooit konden 

doen,” verklaart ze bewonderend. Voor 1892 was er geen 

pier. De gerijpte vaten whisky moesten richting de wachten-

de schepen drijven. In de loop van de 20e eeuw diende een 

stoomboot met de naam Pibroch hiervoor (de eerste vanaf 

1923). In 1957 werd deze stoomboot vervangen door een die-

selboot met dezelfde naam. De boot bracht kool en gerst over 

het Crinankanaal naar de distilleerderij en vervoerde whisky 

terug naar het vasteland. “Dit zal zwaar, arbeidsintensief en 

vies werk zijn geweest, ook honderd jaar geleden al. Elke 

nieuwe dag opnieuw moest een gevecht worden geleverd. Ik 

maak me nu af en toe al druk om onze productie in deze mo-

derne tijd, met meer boten en vliegtuigen dan ooit tevoren, 

maar hoe zij dit werk vroeger gedaan hebben, is simpelweg 

verbluffend.”

EERBETOON
De single malt whisky die ter gelegenheid van het 200-jarig 

jubileum is gemaakt, is een eerbetoon aan het bezoek van 

Alfred Barnard aan Lagavulin in 1885. Hij proefde toen een 

uitzonderlijk goede 8-jaar oude whisky en beschreef Laga-

vulin met lovende woorden: “er kon geen mooiere en meer 

romantische plek worden uitgekozen voor een distilleerderij.” 

De limited edition van Lagavulin is gerijpt in Amerikaans 

eikenhouten vaten en wordt reeds geprezen om zijn fijne 

smaak en vanwege de wereldwijde beschikbaarheid. Georgie 

is het daar mee eens: “Met deze whisky kan iedereen, waar 

ook ter wereld, op hetzelfde moment het glas heffen en 

proosten op onze 200e verjaardag.”

Overigens is de verjaardag van Lagavullin het enige 200-jarig 

jubileum op Islay dat we de komende 30 jaar meemaken, 

dus geniet ervan. Ga op een zonnige zomerochtend aan het 

eind van de pier staan met een glas in je hand en kijk uit over 

de Lagavulin-baai en de 14e-eeuwse ruïnes van het kasteel, 

de aan de kust gelegen vesting van de Lord of the Isles. Kijk 

dan om en bewonder de gekleurde schoorsteen en de witte 

gebouwen van de distilleerderij met hun peervormige ketels: 

de plek waar 200 jaar geleden de Lagavulin whisky werd 

geboren.

Noot: Lagavulin opende Fèis Ìle 2016 op zaterdag 21 mei 

2016. Naar aanleiding van het jubileum van de distilleerderij 

zullen er meer Lagavulin Fèis Ìle flessen beschikbaar zijn dan 

normaal.

Vertaling: Wesley Mak

White Horse Inn, Edinburgh

Georgie Crawford


