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• Thijs en de brouwketel.

ls de plannen van Thijs Has uitkomen, wordt
A
Hulsberg het eerste whiskydorp van Zuid-Limburg.
Eerst nog een paar mooie eikenhouten vaatjes op de
kop tikken. Daarna kan de man, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van de techniek van
TV Valkenburg, over een paar jaar zijn eerste
Limburgse single malt whisky schenken.

Met mineraalwater brengt Thijs helemaal

honderdvijftig liter wort in dertig liter

aan het eind van het productieproces het

moutwijn. ‘Daarmee is voor mij de

alcoholpercentage van Gerlachus Wiskie

kous niet af. Nederland heft accijns op

voor het in de fles gaat terug tot veertig

alcoholhoudende producten. €16,88

procent.

per liter alcohol van 100%. Ik wilde

What’s in a name?

Tekst en foto’s door Rob Dijksman

niet-veraccijnsde producten opslaan en
verhandelen. Dan moet je een vergunning

In Shakespeares Romeo en Julia zegt

hebben voor een AGP, een Accijns Goe-

Julia: What‘s in a name? That which we

deren Plaats, en voor alcoholproductie.

call a rose by any other name would

Ook zijn er allerlei strenge administratie-

smell as sweet. Oftewel: een naam zegt

ve en organisatorische eisen. Het duurde

‘Mooi, dan gebruik ik die naam als ik

om in alcohol. Eigenlijk is het bier brou-

niets, je kunt een roos wel een ande-

anderhalf jaar voor ik die vergunning

naar Japan ga exporteren’, zegt Thijs

wen zonder hop’, legt hij uit.

re naam geven, hij blijft even heerlijk

had’, vertelt hij.

ruiken.

De laatste tijd is hij druk in de weer met

Het is een zin die opborrelt bij het lezen

allerlei spreadsheets. Thijs: ‘Kan ik nog

Has lachend. Hij heeft net gehoord dat
zijn dorp Hulsberg in het Keltisch Bheinn

Brouwpakket

Cuileann heet. Naast hem druppelt

De fors uit de hand gelopen hobby van

van de naam Gerlachus Wiskie. Geen

groeien? Zal ik wat vaten kopen? Wat

Thijs Has (Sittard, 1978) begon in 2002.

whisky? Volgens Britse en waarschijnli-

kost het me als ik die met Gerlachus vul

een plastic container. Een vriendelijker

‘Ik had zo’n doe-het-zelf brouwpakket

jk ook Brusselse regelgeving moet een

en drie jaar laat liggen? Wat ben ik kwijt

naam ervoor is moutwijn of korenbrande-

gekocht, zoals je nu voor vijfenveertig

berg. Daar kreeg ik veel meer ruimte om

betekent ‘druppelen’. Dat geeft al aan

moutwijn een minimale rijping in een

aan de Angel’s Share, de twee procent

wijn. Want Thijs distilleert met dezelfde

euro ook bij de Hema kunt krijgen. Na

te brouwen. Mijn eerste grote brouwsel

dat je geen haast moet hebben. Hoe

eiken vat hebben ondergaan van drie

alcohol die uit het vat verdampt? En waar

techniek als iedere grote whisky- of

een maand had ik een redelijk drinkbaar

was Gelaens Bruuntje. Honderd flessen.

langzamer er wordt gedistilleerd, hoe

jaar en een dag voor je hem whisky mag

sla ik die vaten op?’

jeneverstoker.

bier. Mijn neef Aart van der Linde runt

In 2012 heb ik de brouwcapaciteit ver-

hoger het alcoholpercentage zal zijn.

noemen. En dat haalt deze Gerlachus

Voorlopig moet de liefhebber het doen

‘Om te beginnen plet ik ontkiemde en

in Bolsward de Friese Bierbrouwerij

der uitgebreid met een nieuwe filterkuip,

Het is allemaal vrij simpel. De vloeistof

bij lange na niet. Een paar maanden

met de vriendelijk ogende, dikbuikige

daarna gedroogde mout tot schrootsel.

waar acht verschillende Us Heit-bieren

moutmolen en kookketel. Het is best ar-

in de koperen ketel met ongeveer 7½

hooguit. En de binnenkant van een

Gerlachus Wiskie-fles. Die kwam op 17

uit de ketels stromen. Ik ben bij hem

beidsintensief werk. Een flessenafvulstra-

procent alcohol wordt verhit tot boven

eikenhouten vaatje heeft hij ook niet

mei jl. voor het eerst op de markt en was
meteen uitverkocht. In september denkt

gestaag een helder distillaat, ethanol, in

Maischen is de volgende stap: ik meng
de gemalen mout met water tot een

langs gegaan om wat meer over echt

at loont natuurlijk niet. Alle etiketten moet

het kookpunt van alcohol, 78,3°. De

gezien. Thijs doet wat Australiërs met

beslag. Daarna breken vrijgekomen

bierbrouwen aan de weet te komen.

ik met de hand opplakken. Honderdvijftig

alcoholdamp stijgt eerst op en komt in

hun wijn doen. Althans dat beweren de

Thijs de tweede grote batch te kunnen

enzymen het zetmeel af tot suiker. De

Aart was toen net begonnen zijn Frysk

liter beslag levert uiteindelijk 20 kratten

een met leidingwater gekoelde buis.

Fransen. Gewoon een handje eikenhout-

bottelen. Op www.gerlachuswiskie.nl

vaste moutdeeltjes filter ik uit waardoor

Hynder single malt whisky te stoken. Na

Gerlachusbier op. De bedrijfsvoering van

Daar condenseert hij en druppelt in het

krullen erbij en een paar maanden laten

kunt u alvast proberen een flesje te reser-

een zoete vloeistof overblijft, de wort. De

tien van die brouwpakketten wilde ik het

de Friese Bierbrouwerij bracht me op het

opvangreservoir. Wel moet Thijs op

staan. En ziedaar, Gerlachus Wiskie is

veren.

daaraan toegevoegde gist zet de suikers

wat grootschaliger aanpakken en heb

idee naast bier ook een Gerlachus-whisky

diverse plekken de temperatuur goed in

geboren. Een discussie over de naam is

toen mijn eigen installatie gebouwd. Van

te gaan maken’, aldus Thijs.

de gaten houden.

met ‘wiskie’ ook meteen opgelost. Uisge

Aart kreeg ik later ook allerlei handige

Zijn CV op Linkedin meldt: technisch

De opgevangen vloeistof heeft nu een

beatha (de Keltische naam voor whisky),

distilleertips’, vertelt Thijs.

duizendpoot, met kennis van zaken op

hoger alcoholgehalte dan de moutwijn

levenswater, whiskey met een e, eau de

velerlei gebieden en een ideale gesprek-

waarmee is begonnen. Zo rond de

vie, wat maakt het uit. Als het maar een

spartner voor het oplossen van complexe

veertig procent. Nu volgt een tweede

betrouwbaar, goed product is. En ruikt en

‘Wij woonden in Houthem en keken

en multidisciplinaire vraagstukken. Het

distillatie. Die verhoogt het alcoholgehal-

smaakt als whisky. En dat doet Gerlachus

uit op de Gerlachus-kerk. De naam

verbaast dus niet dat hij na wat klein-

te nog meer. Maar dat is niet alles. Ook

vinden tal van proevers.

Gerlachus voor mijn bier was dus snel ge-

schalige proeven een oude cv-boiler wist

allerlei ongewenste delen, zoals methylal-

kozen. In 2004 verhuisden we naar Huls-

om te toveren in een koperen distilleer-

cohol, worden in de eerste 150 ml, de

Groei

ketel. Met materiaal van de Karwei

zogenaamde ‘voorloop’ verwijderd.

In een weekendje distilleren verandert

knutselde hij het koelsysteem in elkaar.

‘Weggooien of de boel ermee poetsen’ is

Gerlachus

En voor de eerste distilleerproe-

Thijs’ advies.

ven brouwde hij geen hele

De middenloop levert vervolgens waar

partij bier. ’Zonde van de

het allemaal om is begonnen. De zui-

tijd en moeite, met Aldi’s

verste en smakelijkste alcohol met een

Schultenbrau ging het ook prima’, meldt

sterkte van zo’n tachtig procent. Als het

hij lachend

alcoholpercentage is gedaald naar

Limburgse Single Malt
De oorsprong van het woord distilleren

zestig procent volgt de naloop
die soms wordt opgevangen om
opnieuw te distilleren.

Van Wiskie naar Whisky
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