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Verzamelaar Edwin
Raaphorst in het
walhalla: de kelder
van Jack Daniel’s.

Jack Daniel’s is 150 jaar oud. Ikzelf ben niet zo’n liefhebber van bourbon, Amerikaanse whisky
gemaakt van mais. Edwin Raaphorst uit Leiden wel. Al zie ik volgens hem iets fout...
Door Felix Wilbrink
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ourbon? Jack Daniël’s is geen bourbon, het is Tennessee whiskey”, zegt
Edwin Raaphort
stellig. Hij is met zo’n 300 flessen
een van de grootste verzamelaars
van Jack Daniel’s in ons land.
Jasper Milton Daniel liet uit
mais een drank stoken die wereldberoemd werd. Want ook al heb je
het nog nooit gedronken, Jack
Daniel’s kent iedereen. Vaak bezongen, er bestaan talloze gedichten over en heel veel mythes. Zo
staat er op iedere fles No 7. Maar
waarom? De expert: „Het is heel
erg, maar dat weet ik niet, dat
weet niemand. En als iemand het
al zou weten, dan zal het nooit
bekend worden gemaakt. Het
hoort bij de raadsels rond Jack
Daniel’s. De een zegt dat het het
zevende recept was dat hij probeerde, en dat dat zo goed in
smaak viel dat hij het op de fles
liet zetten. Anderen mompelen
dat het om zijn zevende vriendin
ging. Onzin, maar daar houden ze
van daar in Lynchburg.”
Daarmee doelt hij op de distilleerderij. „Ja, ik ben er geweest.
Twee keer, en beide keren een
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aantal dagen. Ging ik iedere dag
mee met de tour door het bedrijf.
Dat viel op, dus kreeg ik contact
met meerdere personeelsleden.
Die hebben me de hele omgeving
laten zien. En veel meer van de
distilleerderij dan gewone bezoekers zien. Dat was echt super.”
De laatste keer dat hij er was, is
al weer een tijdje geleden. Hij
heeft er zo’n heimwee naar, dat
hij een foto van zijn huidige zelf
over eentje heeft geplakt die toen
tussen de vaten is genomen.
Maar voordat we afdwalen: hoe
zit dat nou met bourbon en Tennessee whiskey? Raaphorst verdedigt het verschil aanvankelijk met
vuur in de stem: „Nou, heel duidelijk, Jack Daniel’s heeft er zelfs
processen voor gevoerd om de
aanduiding Tennessee whiskey
officieel te krijgen. Het verschil is
dat de whiskey door een houtskoolfilter gaat. Tweemaal zelfs. En
dat gebeurt met bourbon niet.”
Maar is het niet zo dat puristen
juist ongefilterde whiskey willen,
omdat die meer smaakstoffen
bevat? Raaphorst denkt na, en
dan: „Dat klopt. Nou ja, misschien
is het wel een manier om anders
te zijn dan de anderen. Bourbon is

een beetje gewoontjes, denk ik.”
Wat hij nog wil voor zijn verzameling? „Er zijn een aantal decanters in de handel gekomen in de
jaren 70 en 80, die moet ik echt
nog hebben. En The book of treasures, een verzameling kleine
flesjes in de vorm van een boek.
Er is nog best wat te vinden. Een
heel mooie aankoop deed ik toen
ik met mijn vrouw in Italië was.
We liepen langs een kleine slijterij, waar een fles Jack Daniel’s uit
1980 stond. Dertig euro moest die
opbrengen. Ik denk nog: dat wil
die man voor de lege doos, en dat
is me teveel. Maar op aandringen
van mijn vrouw toch even naar
binnen. Nee, het ging echt om de
fles, maar die wilde hij niet meer
verkopen, die was veel te oud.
Toen ik naar buiten liep met die
schat in mijn armen, stond hij te
lachen om die domme buitenlander die een oude fles voor dertig
euro had gekocht. En ik omdat die
minstens 80 euro waard was.”
Maar nu moet Edwin Raaphorst
weg: naar de JDBBQ in Duitsland.
Een barbecue waar alle verzamelaars uit heel Europa bij elkaar
komen. „Een verjaardagfeestje
voor Jack. Leuk toch?”

Zijn eerste slokje Jack Daniel’s?
Raaphorst: „Ik
was op vakantie
in Griekenland,
met mijn vriendin – nu mijn
vrouw – en wat
vrienden. We
gingen een
avondje stappen en één van
die vrienden
stond erop dat
ik eens een Jack
Daniel’s zou
proeven. Aan
het einde van
de avond was al
ons stapgeld op,
maar ik een
ervaring rijker.
Dat was nog
eens lekker! En
daar is het dan
ook begonnen.
Kater? Nee
hoor, dat viel
heel erg mee. Ik
ben helemaal
niet van het
vele drinken.”

Zongebleekte balans
Trendwatcher
Monique van
der Reijden
bespreekt elke
week wat haar
opvalt.
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onsondergang in Californië met het
strand, wuivende palmen en een
lauwwarme zomerbries; deze zwoele
sfeer willen we in huis halen!
Die prachtige kleuren uit de lucht zijn óók
de trendkleuren van 2016: roze quartz en
serenity blauw; de nieuwe kleurencombinatie in het interieur die symbool staat
voor balans en een gevoel van wellness.
Ook buiten op het terras werken zongebleekte kleuren goed in combinatie met
retro buitenmeubelen zoals de nieuwe
Cala fauteuil van Kettal geinspireerd op de
iconische Peacock chair, beroemd uit de
jaren 70-film Emanuelle met Sylvia Kristel.
Deze hippe stoel zet je natuurlijk ’s winters
gewoon als loungechair binnen.

Met luxe messing accessoires zoals de
Florida fruitschaal van Nina Zupanc
creëer je een glamour gevoel.
In het oog springende lampen passen
hier bij. Ontwerp bijvoorbeeld je eigen
lamp met de Candyofnie collectie van
Fatboy.
Je kiest een aantal verschillende vormen
en kleuren uit en ’rijgt’ deze lampjes als
een kralenketting aan elkaar.
Met de Palmyra lamp in de vorm van een
messing palmboom krijgt het interieur
helemaal tropische allure.
Voor een speels effect zijn de (opblaas)
flamingo en het Cactus kussen van Silken
Favours de must have’s van deze zomer.
Lekker chillen dus!

Fotocollage: Cactus
kussen van SilkenFavours.com, Mini
Whisper box van
Nina Zupanc voor
Se-collections.com,
Florida bowl van
Ghidini1961.com,
hanglamp Candyofnie van Fatboy.com,
opblaas flamingo van
MyInteriormusthaves.com, Cala fauteuil van Kettal.com,
kussen Beach Party
van KaatAmsterdam.nl, spiegel LT04
van Daniel Rybakken
voor E15.com, Palmyra lamp van Moving
mountains design
mvngmtns.com.

