
Bands die hun eigen drankenmerk hebben:
het is tegenwoordig haast meer regel dan uit-
zondering. Judas Priest heeft een eigen
spiced rum. Alice in Chains kiest voor
bourbon. Megadeth brengt bier op de
markt. Motörhead heeft zelfs een hele
keur aan verschillende dranken. En in
Nederland hebben we bijvoorbeeld
Scrum met hun Schotse whisky Fior
Càirdeas.

Nog even en Highway Chile kan ook aan die
lijst worden toegevoegd met een wel heel
bijzonder tot stand gekomen BenRiach. ‘Ik zit al
jarenlang in de band Highway Chile, die ik in
1978 hebt opgericht,’ vertelt gitarist Martin
Mens. ‘Destijds waren we een van de eerste
Nederlandse hardrockbands, samen met Picture.
We kwamen toen regelmatig op de radio en
hebben ook een lp gemaakt. Daarna kwam de
klad er een beetje in.’

Highway Chile stopte aanvankelijk in 1985,
maar Martin en drummer Ernst van Ee bliezen
de band weer nieuw leven in aan het begin van
dit millennium. Toen hebben ze ook weer een
bescheiden tour gedaan door Nederland,
waarvan ook een livealbum is uitgebracht.
Tegenwoordig treedt de band weer met enige
regelmaat op.

Martin deelt zijn passie voor muziek met
Maurice van Wees, directeur bij importeur en
onafhankelijke bottelaar Van Wees, onder whis-
kyliefhebbers vooral bekend van The Ultimate-
bottelingen. Het idee om samen iets te doen
met whisky ontstond ongeveer een jaar geleden.
Er wordt weliswaar leentjebuur gespeeld bij
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Metallica, maar Martin en Maurice voeren het
concept nog een paar stappen verder door.

Martin: ‘Laatst kwam Metallica met Blackened
op de markt, een whisky waarbij ze hun eigen
muziek draaiden tijdens de rijping in de
warehouses. Toen dachten wij: laten we het nog
gekker doen en het vat meenemen op het
podium. Dan gaan we met de band, het publiek
en alle geluidsgolven die ontstaan iets leuks
doen. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat het een
gimmick is en dat nooit is bewezen of het effect
heeft op de smaak, maar wij gaan de whisky dus
metal-infusen. En dat is gewoon heel leuk.’
Het vat komt uiteraard uit de stal van Van Wees.

Nederlandse 
hardrockers on tour

met Schots whiskyvat
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‘Deze BenRiach heeft hij zeven jaar geleden
geïmporteerd en was toen acht jaar oud,’ vertelt
Martin. ‘Dat doen ze wel vaker en dat geeft ook
de gelegenheid om af en toe eens wat te experi-
menteren. De BenRiach hebben ze overgeheveld
naar een exbourbonvat, daar zit de whisky dus
alweer zeven jaar in. Na een jaar Touren met
Highway Chile is de whisky volgend jaar zestien
jaar oud. Schots mogen we niet meer op het
label zetten want de whisky is hier gerijpt, maar
welke whisky kan zeggen dat hij echt Metal
Infused is?’

Whisky is geen onbekend terrein voor Martin,
die lang betrokken was bij The Claddagh, een
Ierse vereniging die actief was in Nederland. Hij
was penningmeester, maar gaf ook bij mensen
thuis proeverijtjes met Ierse whiskey. ‘Dat is al
lang geleden en toen was er maar beperkt Ierse
whiskey verkrijgbaar. Nu is dat wel anders. Mijn
favoriet is nog steeds de Redbreast.’

Ooit raakte Martin ook aan blenden, wat leidde
tot de creatie van de 12-jarige blended malt
Celtic Desire. En met het kopen van een
whiskyvat heeft Martin ook ervaring. ‘Met de
vereniging hebben we in 1999 bij Bushmills een
privévat gekocht voor het millennium. Had ik
opeens driehonderd van die flessen thuis.
Omgerekend kostte me dat 65 gulden per fles.
Het enige andere vat voor Nederland was door
Playboy gekocht. Die hebben me toen nog om
die reden geïnterviewd.’
Maar het kopen van een vat is toch wat anders
dan ermee optreden. Logistiek is het niet altijd
even praktisch. ‘De BenRiach staat bij mij thuis,
maar ik moet het vat iedere keer in mijn auto
proppen. Ik heb er een speciaal karretje voor
gemaakt met vier stevige zwenkwielen. Met zijn
tweeën krijgen we hem dan wel in mijn auto.

Het valt mee hoe lastig het is om het vat op het
podium te krijgen. Laatst moesten we wel even
een trapje op, maar als je het vat maar kunt
rollen, is er verder niet zoveel aan de hand.’

Highway Chile heeft intussen een aantal
optredens met de BenRiach achter de rug en er
volgen er dit jaar nog een paar. ‘Ik heb samen
met onze zanger een nummer geschreven dat
heet My Booze is Metal Infused. Dat spelen we
nu sinds een aantal weken ook op het podium.
Laatst in Bilzen in België stonden mensen het
ook mee te gillen, dat is toch leuk!’

De Metal Infused-whisky wordt waarschijnlijk
ergens halverwege volgend jaar gebotteld. Een
fles inclusief T-shirt van de Highway Chile gaat
ongeveer 50 euro kosten. Een fles zonder T-shirt
kost je rond de 35 euro. Je kunt je tijdens
optredens van de band (zie kader) inschrijven
voor een fles. De whisky wordt te zijner tijd ook
bij speciaalzaken verkocht.
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Tourdata
Wil je Highway Chile en hun Metal Infused-whisky in actie zien? Dat kan!
Stan Verbraak (vocals), Martin Mens (gitaar), Gert Nijboer (gitaar),
Marchell Remeeus (basgitaar), Ernst van Ee (drums).

24 januari – Cultuurpodium De Boerderij – Zoetermeer
1 februari – Crossroads – Kaatsheuvel
8 maart – Elektra – Sliedrecht
TBA – Gebouw T – Bergen op Zoom

Bekijk www.highwaychile.nl voor meer informatie over
komende optredens.

R. Zwartepoorte
Markering
toeren


