
 

Sunken Still is een whisky met een verhaal, volgens Frédéric De Gezelle. 

“Het is een eerbetoon aan de dappere werknemers van Filliers tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 

Duitsers eisten toen alle metalen op. De werknemers hadden schrik dat de stookketel van Filliers 

ontmanteld zou worden om er het koper uit te halen. Nog liever dan hun stookketel af te geven, 

lieten ze die zinken in de nabijgelegen rivier Rekkelinge. Zo konden ze de ketel redden uit de handen 

van de Duitsers. Of de stookketel ooit weer is boven gehaald of nog steeds op de bodem van de 

Rekkelinge ligt, weet eigenlijk niemand. De naam van de nieuwe whisky, Sunken Still, verwijst naar 

die legende en houdt ze levend.” 

De rye whisky, op basis van 100% rogge, is zachter van smaak dan een 

traditionele single malt whisky. Door de vier jaar lange rijping in 

bourbonvaten van Amerikaanse eik zijn er zoete en fruitige toetsen te 

vinden. Whisky’s op basis van rogge zijn populair in Canada en Amerika, 

maar bestonden nog niet in België. Van deze eerste Sunken Still zijn in 2016 

slechts 2.050 flessen gemaakt – gebotteld op halve liters op 45% 

alcoholvolume – genummerd op de achterkant met de vermelding “Washed 

Up Bottle Nr…”. De eerste editie is zo goed als uitgeput. 

In 2018 komt er normaal gezien al een nieuwe Sunken Still uit. Bernard 

Filliers stelde de nieuwste telg uit zijn bedrijf met veel trots voor aan de 

wereld. Pedro Saez del Burgo, die Bernards overleden neef Jan vervangt in 

het bedrijf, is de meesterstoker van Sunken Still. Ondertussen zet ook Emilie Filliers, de zoon van 

Bernard, zijn eerste stappen in het bedrijf, als zesde generatie. 

Tastingnotes 
 
Neus Karamel, boterbollen, nootmuskaat. Een florale toets – viooltjes? Kersen. Houtschaafsel 

en een hint van houtlijm. 
 

Smaak Mooi romig en zoet. Mooie kruidigheid. Nootmuskaat, aangevuld met zwarte peper en 
een mespuntje kaneel, zelfs wat koriander. De zoetigheid is niet bepaald fruitig maar 
eerder karamel en vanille, butterscotch en toffee. 
 

Afdronk Wat aan de korte kant. Niet wereldschokkends, maar absoluut foutloos. 
 


