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W rkinG SpiritTHE

Ik moet iets toegeven. Toen ik laatst aan Gordon Mackay, één van de mashmannen 

van Glenmorangie, vroeg wat hij er van vond dat hij en z’n collega’s bekend stonden 

als de Men of Tain, hoopte ik dat hij, al was het maar voor zichzelf, had gedacht dat de 

marketingafdeling van de distilleerderij iets te diep in het glaasje had gekeken bij het 

bedenken van die naam. Verre van dat: “Ik ben gewoon Gordy Mackay uit Tain. Maar als 

iemand mij één van de beroemde Men of Tain wil noemen, gaan ze hun gang maar.”

- Tekst en beeld: Dave Waddell - 
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Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate
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schijnbaar royale salarissen, mannen als Lester Sutherland, 

Keith Moar of de reeds genoemde McConnachie werken echt 

niet hun hele leven om over enkele jaren rustig met pensioen 

te kunnen gaan. “Toen we laatst een soortgelijke vacature 

plaatsten, kregen we zóveel sollicitaties binnen – dat heb ik 

nog nooit meegemaakt – en vaak ook van mensen die al een 

hele goede baan hadden.”

Het gaat namelijk niet alleen om het geld. Het gaat om een 

baan – zoals Levi zou zeggen – die interessante dingen met 

zich meebrengt, een baan die aantrekkelijk is, eentje die 

zowel uitdagend als overzichtelijk is. “Om gelukkig te leven”, 

zegt de fictieve takelaar in zijn boek, “moet je iets te doen 

hebben, maar het mag niet te makkelijk zijn.” Consistentie is 

dan misschien belangrijk - of dat nu de monotone productie 

van een reus als Lagavulin is of de gesplitste graanlijnen van 

Kilchoman - je hebt ook te maken met problemen uit onver-

wachte hoek: je kunt nog zo goed alles beheersen, volgens 

Crawford kun je nooit alles onder controle hebben wanneer 

je aan het werk bent met variabelen als graan, gist, water, 

koper, temperatuur en tijd. Kilchoman’s mash- en stillman 

Robin Bignall kan bijvoorbeeld heel teleurgesteld zijn als een 

eindproduct niet zo goed blijkt te zijn als van tevoren werd 

gedacht. Wetenschap is toch niet altijd even perfect. Bignall 

is hiervan op de hoogte en weet dat hij constant scherp moet 

zijn. Hij is geïnteresseerd, gehecht aan zijn werk en wil blijven 

leren – net als iedere goede operator. Elke dag is hetzelfde en 

elke dag is anders.

TROTS
Maar er is nog iets aan de hand. Levi’s takelaar houdt niet 

van het bouwen van bruggen omdat het een voorspelbare 

maar uitdagende baan is. Hij houdt van dat wat ze betekenen, 

het feit dat hij betrokken is bij iets wat niet alleen zijn eigen 

Hij zette me daarmee niet alleen op mijn plaats, Mackay’s 

reactie doet ook denken aan dat wat Primo Levi ooit de bete-

kenis van vrijheid zou hebben genoemd: de mogelijkheid om 

waardevol werk te verrichten. In The Wrench, Levi’s prachtige 

boek, wordt door middel van enkele korte verhalen de levens-

filosofie van ene Libertine Faussone uitgelegd. Faussone, een 

rondreizende takelaar, geloofde in de existentiële waarde van 

‘goed zijn in je werk en het daardoor met plezier uitvoeren.’

Primo Levi zou het goed hebben kunnen vinden met Gordon 

Mackay. Laatstgenoemde is ex-conciërge van een school, vrij-

willig brandweerman, echtgenoot van een schoolhoofd, vader 

en al negen jaar medewerker van Glenmorangie - waarvan 

drie als mashman - en daar verantwoordelijk voor het maken 

van drank bij een bedrijf dat in staat is om 6 miljoen liter pure 

alcohol per jaar te produceren. In de Glenmorangiefabriek, 

nog steeds alleen bereikbaar via een stalen trap, vinden ver-

schillende gistingsprocessen plaats en wordt het wort van 32 

mash tuns met een inhoud van 10 ton naar 12 washbacks van 

zo’n 50.000 liter gepompt. Het is een enorm efficiënte pro-

ductiemachine die 24 uur per dag draait, en tijdens de 8-uur 

durende dienst van Mackay is het zijn “mash house”.

ZINTUIGEN ALS MEETINSTRUMENT
Dit is geen opschepperij. Voor een fan van een microdistilleer-

derij zijn de grootte en de automatisering van Glenmorangie 

misschien een gruwel, maar voor Mackay is het meemaken 

van het proces, hoe geïndustrialiseerd het ook mag zijn, zoals 

het altijd al is geweest: er is een sterke band tussen een ma-

ker en zijn materiaal. Ondanks het feit dat hij van achter een 

glazen ruit de pompen en kranen bedient, is hij ook constant 

op de werkvloer zelf te vinden, aan het luisteren en ruiken 

en aan het proeven van de malt die eerst een mash, dan een 

wort en vervolgens een wash wordt, waarbij zijn zintuigen 

functioneren als meet- en waarschuwingssysteem. Het is 

niet Mackay’s mash house omdat hij een megalomaan met 

tirannieke trekjes is, maar juist omdat het zijn werkplek is, een 

plek en een proces dat hij door en door kent – hij weet dat 

een machine niet slechts een machine is. “Alleen omdat het 

proces geautomatiseerd is, denken mensen dat het allemaal 

vanzelf gaat. Dat gaat het niet.”

Dit verhaal is niet om Mackay – of mashmannen in het alge-

meen – op te hemelen. Ik durf niet te beweren dat iedereen 

zo blij is met zijn of haar baan, of dat ze allemaal net zo 

openstaan voor digitalisering als Mackay, die het simpelweg 

‘de weg voorwaarts’ noemt. Er zullen er, daar ben ik zeker 

van, ook een hoop zijn die het standpunt van Highland Park’s 

stillman Dod McConnachie delen. Hij is van mening dat de 

baan niet meer is zoals vroeger, hij geeft de voorkeur aan een 

ongeautomatiseerde aanpak zoals bij Bruichladdic of Spring-

bank, waar het al een hele opgave is om iets te vinden dat 

ook maar lijkt op een computer. Maar of je nou een analoge 

kampioen bent of een gedigitaliseerde perfectionist als  

Lagavulin of Caol Ila, er bestaat weinig twijfel over – althans, 

als we onze jarenlange ervaring mogen geloven – dat de 

meeste Schotse distilleerderijen nog steeds meer bieden dan 

slechts een baan.  

MEER DAN EEN BAAN
Wat dat precies is? Volgens Lagavulin’s productiemanager Ge-

orgie Crawford speelt baanzekerheid een grote rol: “Dit is een 

baan voor het leven. En een hele goede ook. Je staat hoog 

in aanzien en je wordt er goed voor betaald.” Het belang van 

de baan is groot, zelfs in onzekere tijden als deze. Maar zelfs 

al bieden distilleerderijen als Diageo of de Edrington Group 

behoeften bevredigt, maar die van iedereen, bij iets wat niet 

alleen zijn eigen horizon, maar die van iedereen verlegt. Mac-

kay’s trots om bij de beroemde men of Tain te horen, heeft 

niets te maken met individuele status. Het tegenovergestelde 

is juist waar, hij is trots om deel uit te maken van iets dat 

groter is dan hijzelf. Hij maakt deel uit van een gemeenschap 

van makers wier eindproduct mensen trekt vanuit landen 

als Australië, Japan of Brazilië. Voor Ally MacNeill van Coal 

Ila is het het buitengewone gevoel dat elke fles Lagavulin 16 

die vorig jaar gebotteld is door hem is gemaakt, dat het hem 

doet. Voor Glengyle’s John Wareham is dat het plezier van het 

betrokken zijn bij het gehele proces – van het mouten tot en 

met het distilleren – van een heerlijke sterke drank. Opdat we 

niet vergeten: whisky is meer dan slechts een drankje. Het is 

belangrijk.

Naast hen die ik reeds genoemd heb, wil ik ook de volgende 

mensen bedanken voor hun tijd om mij uit te leggen wat er 

allemaal voor nodig is om whisky te maken: Bobby Dalziel 

(mash/stillman – Glengyle en Springbank), Robbie Dreyer 

(warenhuis – Highland Park), Kevin Dunnet (mashman – The 

Dalmore) , Graham Garriock (warenhuis – Highland Park), 

Davie Gripton (stillman – the Dalmore), George Macinteor 

(ambassadeur – Springbank en Glengyle), Graham Manson 

(directeur distileerderij – Highland Park), Stuart Robertson 

(directeur distilleerderij – The Dalmore) en Tony Rozga 

(directeur warenhuis en distilleerderij – Kilchoman).

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in Whisky Magazine 

in maart 2015.
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