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“Bij de totstandkoming van de smaak van Jameson is het 

distillaat het belangrijkste,” zegt Billy Leighton, de hoofddis-

tilleerder. “Hoewel Ger waarschijnlijk zal zeggen dat het niet 

het distillaat is, maar de invloed van het hout.” Ger Buckley, 

de hoofdkuiper, valt hem droog in de rede: “Daar ben ik het 

nou 100% mee eens.” Billy vervolgt zijn verhaal: “De waar-

heid van het verhaal is dat de blender al deze elementen bij 

elkaar brengt. De uitdaging was het creëren van verschillende 

aspecten van Jameson die goed passen bij onze individuele 

persoonlijkheden.”

BLOEMIGE GRAANWHISKEY
Hoofddistilleerder Brian Nation blikt terug op de opwinding 

die hij voelde toen hem de kans werd geboden om zijn eigen 

whiskey, de zogenaamde Jameson The Distiller’s Safe, samen 

te stellen. “Ik voelde me als een kind in een snoepwinkel,” 

grinnikt hij. “Billy daarentegen riep ‘Nee, nee, nee,’ want Billy 

is de voorraadbeheerder. En als je wilt dat jouw whisky een 

succes wordt, moet je er zeker van zijn dat je voorraden ge-

bruikt die heel vaak beschikbaar zijn. Het overhalen van Billy 

hoorde dus bij het proces.”

“De kluis van de distilleerder is waar het allemaal gebeurt; je 

schaaft de spirit van de drank bij, net zo lang tot je het goede 

smaakprofiel van ieder distillaat hebt gevonden. Het is logisch 

dat mijn whiskey er eentje zou worden die gebaseerd is op 

zo’n distillaat. En omdat we hebben gekozen voor whiskeys 

die rijpen in Amerikaanse vaten, hebben we ervoor gezorgd 

dat het gebrande hout terugkomt in de algehele smaak.” 

Brian koos voor een bloemige graanwhiskey die licht smaakt 

naar (citrus)vruchten die reeds gebruikt werden in Jameson 

Original, een andere zachte boterachtige graanwhiskey die 

smaakt naar abrikoos en meloen, en een zwaar, kleinschalig 

potdistillaat. Logischerwijs hebben ze jonge whiskeys, die 4 

tot 7 jaar gerijpt hebben, geselecteerd om ervoor te zorgen 

dat de complexiteit van het profiel echt van de karakteristie-

ken van het distillaat komt.

DE GEUR VAN EIKENHOUT
De whiskeys voor Jameson The Cooper’s Croze moesten Ger 

Buckley’s beroep weerspiegelen. “Ik wilde kiezen voor een 

type vat waar ik al mijn hele leven mee werk,” zegt hij. Dit wa-

ren vooral Amerikaanse vaten: gloednieuw Amerikaans virgin 

oak-hout dat een zoete, vanille-achtige smaakt geeft, maar 

ook first fill en second fill bourbonvaten en oloroso-sherryva-

ten. Om de smaak van het eikenhout terug te laten komen 

in de drank, werden uitsluitend whiskeys tussen de 12 en 16 

jaar oud gekozen. “Ik hou van de heerlijke zoetigheid van het 

Amerikaanse hout,” vult hij enthousiast aan. “Veel mensen 

vinden de geur van het vat lekker, dan zeg ik ‘Nee, dat is het 

niet. Wat zo lekker ruikt is de geur van het eikenhout dat in de 

whiskey zit.’ Het is andersom.”

De cooper’s croze, een kroosschaaf, is het gereedschap dat 

wordt gebruikt om de groeven (krozen) in de bovenkant van 

het vat te snijden, en is onmisbaar voor een vakman als Ger. 

“Het eerste vat ooit is meer dan 4500 jaar geleden gemaakt. 

Als je dit gereedschap niet hebt, heb je geen vat. Heb je geen 

vat, dan heb je geen whiskey. Ik gebruik deze al heel mijn le-

ven, en mijn vader gebruikte hem al voor mij,” zegt hij terwijl 

Jameson whiskey was de redder en de verlosser van de Ierse whiskey-industrie. Maar 

terwijl de nieuwste Ierse whiskey in uw glas waarschijnlijk een Redbreast, Green Spot of 

Midleton is geweest, werd die van Jameson lang eigenlijk amper aangeraakt. Daar komt 

nu weer verandering in: op internationale vliegvelden wordt de betaalbare Jameson 

Deconstructed Series verkocht, klassiekers als Crested en Black Barrel krijgen een 

opfrisbeurt en intussen is ook de nieuwe serie Jameson Whiskey Makers gelanceerd. Bij de 

Midleton distilleerderij in het Ierse Cork legden de drie whiskeymeesters het een en ander 

uit over de nieuwe trilogie van hoogst individualistische whiskeys. De meesters werken al 

sinds 2012 aan dit project, en waren dan ook in opperbest humeur toen we spraken over en 

proefden van de nieuwe whiskeys. 
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hij het versleten houten instrument omdraait in zijn handen. 

“Het is heel erg speciaal voor mij om een stuk gereedschap 

te gebruiken dat mijn vader ook ooit gebruikte. Wanneer ik 

mijn whiskey proef, herken ik mijzelf erin; het is een rustge-

vend gevoel. Ik ben er heel erg trots op en ik weet zeker dat 

alle kuipers ter wereld trots zouden zijn om de naam van een 

kuiper op een fles whiskey te zien staan.” Nederig als hij is, 

vult hij aan: “Ik ben geen blender, ik ben slechts een simpele 

whiskeydrinker net als ieder ander, dus ik ben heel benieuwd 

of mijn whiskey in de smaak valt.”

JONGE DISTILLATEN EN OUD HOUT
Om de trilogie te vervolmaken, introduceert Billy Leighton 

Jameson The Blender’s Dog. Hij beweegt het dunne kope-

ren buisje heen en weer, en licht toe “Een dog is een simpel 

instrument dat ik gebruik om whiskeysamples uit de vaten te 

halen. We hebben alledrie geprobeerd om iets te bedenken 

dat niet alleen onze rol in de industrie omvat, maar ook onze 

persoonlijkheid. Daarom is de Distiller’s de jongste whiskey 

uit deze serie,” vertelt Billy, terwijl hij naar Brian, de jongste 

van de drie, wijst, die op zijn beurt zijn armen geïrriteerd 

over elkaar heen legt. “Soepel en heel rijp,” vervolgt hij zijn 

opsomming en hij werpt een uitdagende blik in de richting 

van Ger. “De Blender’s Dog is een samenkomst van jonge 

Jameson The Distiller’s Safe

Neus:  Zoetheid van gerst, abrikoos, kaneel, meloen

Smaak:  Licht en soepel, romige smaak van het 

 gemoute en ongemoute gerst in de pot-still 

Finish:  Pikant, met de citrussmaak van het graan

Jameson The Cooper’s Croze

Neus:  Aanvankelijk zoetig, soepele toffee van 

 eikenhout en vanille van het Amerikaanse 

 hout

Smaak:  Soepel, duidelijk gerijpt, zoet, nectarines en 

 gebrand hout

Finish:  De sherrysmaak komt naar voren, met 

 rozijnen van de oloroso-vaten

Jameson The Blender’s Dog

Neus:  Lichte hint van bloemig en geurend graan 

 met pittige peper, pijptabak, leder en 

 geroosterd eikenhout. 

 Uitgebalanceerd, soepel en zacht.

Smaak:  Zacht, soepel, redelijk zoet, aanvankelijk 

 vanille daarna kruidiger, gedroogd fruit, 

 gedroogde abrikoos en sultanarozijnen

Finish:  Precies op het einde proef je gerst

PROEFNOTITIEShet distillaattype bleven gelijk. De blender gebruikt juist alle 

variabelen, dus bij de Blender’s Dog vind je drie distillaten 

[een graansoort met lichte én medium pot-still whiskeys], vier 

soorten vaten en een grotere verscheidenheid aan leeftijd 

[tussen de 5 en 12 jaar oud], waarmee ik heb geprobeerd om 

de rol van de blender in onze industrie echt naar voren te 

laten komen. Een whiskey die zowel complex als uitgebalan-

ceerd is.”

Persoonlijk vind ik het fantastisch dat de Jameson Whiskey 

Maker-producten verscheidenheid, persoonlijkheid, toeganke-

lijkheid en, voor €70 per fles, ook betaalbaarheid bieden. Ze 

zullen zowel oude als nieuwe Jameson-fans goed bevallen.

- Vertaling: WVM Translations -

distillaten en oud hout. Mijn whiskey is zwoel en verfijnd,” 

knipoogt hij.

Dan gaat Billy over tot de orde van de dag en vertelt hij over 

de drie variabelen waar een blender mee moet werken. “Je 

hebt het type distillaat, het soort vat en de leeftijd,” begint 

hij. “Voor de Distiller’s Safe was het distillaat de variabele: 

eigenlijk bleven de leeftijd en het soort vat hetzelfde. Bij de 

Cooper’s Croze was het vat juist de variabele, de leeftijd en 

Ger Buckley

Billy Leighton

Brian Nation


