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-schrijver Jim Murray 

heeft een duidelijke me-

ning over de aanwezig-

heid van zwavel in de sterke drank: “Simpel-

weg de grootste fout die de whisky-industrie 

de afgelopen 25 jaar heeft gemaakt.” 

Volgens hem is het gebruik van zwavel in whisky het resultaat 

van een wetsverandering in de jaren ‘90 die Spaanse pro-

ducenten verplichtte om sherry uitsluitend nog in flessen te 

exporteren. Met als gevolg dat de lege vaten – bedoeld voor 

de whisky-industrie – leeg bleven in de zomermaanden en 

gevoelig raakten voor bederf, waardoor men teruggreep naar 

de oude traditie om de vaten uit te roken met kaarsen van 

zwavel. Het zwavel komt zo terecht in de diepste lagen van de 

vaten, en in contact met de rijpende spirit van de drank, een 

onomkeerbare smet op de whisky, aldus Murray. De ‘enorme’ 

toename van een duidelijke zwavelsmaak in Scotch is volgens 

Murray enkel en alleen te wijten aan één ding: de kaarsen. 

“Want waar waren de hinten van zwavel anders in de jaren 

‘80, ‘70 of ‘60?”

NATUURLIJK BIJPRODUCT
Maar dit is niet alles. Los van het verbranden van zwavel 

tijdens het drogen van geturfde malts, en het hierboven ge-

noemde uitroken van leegstaande vaten, komt er ook zwavel 

in de whisky terecht als een natuurlijk bijproduct van het 

gehele productieproces. Het zwavel is al in enkele aminozu-

ren in kleine hoeveelheden aanwezig in de gerst en verande-

ringen in temperatuur of luchtvochtigheid – zoals tijdens het 

drogen in de oven en het maischen – leiden tot de aanmaak 

en omzetting in sulfaat en sulfide. Intussen zorgt de reactie 

tussen de gist en de aminozuren tijdens de gisting voor een 

toename van zwavelgeur, namelijk: waterstofsulfide (gistgeur, 

rottende eieren), methyldisulfide (vlezig, marmite), dimethyl-

trisulfide (stilstaand water, rotten, rioolachtig), dimethylsul-

fide (mais, sla) en nog een hoop andere thiolen (gebruikte 

lucifers, gaslucht, de geur van rubber). Welkom in de wereld 

van de stank.

De plaag van de Bijbelse mens, de geur van de hel, de schadelijke partner van het heilige 

vuur - onze relatie met zwavel is lang en divers. De kristallen werden in vroeger tijden 

gewaardeerd, vormen al sinds jaar en dag een medicijn en een desinfectiemiddel, maar

 toch blijft het een metafoor voor al het kwade. De manieren waarop de stof wordt gebruikt 

zijn te talrijk en te divers om op te noemen. Maar wat ons interesseert is het feit dat zwavel 

ook voorkomt in whisky, dat de bron van het zwavel nog steeds ter discussie staat, en dat 

we er nog altijd niet over uit zijn of de aanwezigheid nu een goed of een slecht idee is. 

We duiken erin.

- Tekst: Dave Waddell -
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VIERPUNTSPLAN
Gelukkig is iedere ‘betere’ Schotse distilleerder in staat om 

het zwavel uit zijn of haar drank te halen. Zij weten precies 

wat ze willen als het op gist aankomt, en vermijden te lange 

gisting. Zij zorgen voor een maximaal contact tussen de 

drank en het koper tijdens het distilleren, waarvoor ze ge-

bruikmaken van terugvloeiingsvriendelijke ketels, langzame 

distillatie en speciale condensoren. Hun processen verlopen 

op zo’n manier dat de zwaardere sulfiden direct uit de drank 

verdwijnen. Zij schaffen alleen de beste vaten aan en behan-

delen deze met grote zorg, en zijn wettelijk verplicht om hun 

whisky’s drie jaar lang te laten rijpen, precies lang genoeg 

om sulfiden uit de drank te verwijderen door verdamping en 

vroege oxidatie. Kort samengevat: ze voeren een vierpunts-

plan uit voor het uitroeien van zwavel.

Hoe volledig die uitroeiing is, hangt echter af van de distil-

leerder. Vlezige malts vormden een groot deel van de indus-

trie voordat de shell-and-tube (buizenwarmtewisselaar) zijn 

intrede deed. Deze whisky’s – bekend om hun lange gisting in 

bijzonder gevormde ketels, snelle distillatie, hun late tweede 

cut, het gebruik van traditionele ‘worm tube’-condensoren en 

hun rijping in vaten die voorheen gebruikt werden voor sher-

ry – werden zeer gewaardeerd door blenders. De verschillen-

de types, niveaus en combinaties van de zwavelverbindingen 

in de drank werden niet als een probleem ervaren, maar 

eerder als teken van een vol karakter. Er zijn veel belangrijke 

distilleerderijen – Mortlach of Craigellachie bijvoorbeeld – die 

deze traditie nog altijd actief doorzetten. De hype rond vlezige 

whisky’s is nooit verdwenen, sterker nog, de vraag naar zulke 

malts is tegenwoordig zelfs groter dan ooit. Deze distilleer-

ders en blenders roeien het zwavel dus niet uit, maar gebrui-

ken hem juist om de whisky’s hun karakteristieke smaak mee 

te geven.

DETECTIVES
Als het aankomt op de whisky’s van voor de jaren ‘90 en 

hun structuur, is het interessant om je af te vragen hoeveel 

van deze gerijpt zijn in vaten die eenzelfde kwetsbaarheid 

voor bederf hadden. Wijlen whisky-schrijver Michael Jackson 

merkte op dat sherryproducenten al in 1975 waren overge-

gaan op het bottelen van hun drank voor de export. Zeker, 

er is bewijs voor (Spanish Orden 11867) dat dit al in de wet 

was vastgelegd in mei 1977, wat betreft Jerez en Manzanilla, 

aldus whisky-blogger Ruben Luyten. Volgens whisky-schrijver 

Philip Hills beschreef Teemu Strengel in zijn boek ‘Pajarete 

and the Wine Treatment’ dat er al sherry in flessen wordt 

geëxporteerd sinds de Tweede Wereldoorlog. Uit archieven 

blijkt dat er vanaf de jaren ‘40 van de vorige eeuw inder-

daad steeds minder vaten werden verscheept. De industrie 

gebruikte toentertijd eigenlijk alleen soleravaten, maar 

aangezien deze schaars werden, leidde dit tot een explosie 

van technieken waarop vaten konden worden verjongd, zoals 

het grootschalig gebruik van paxerette (sherry-siroop); een 

techniek, oorspronkelijk bedoeld voor wijn, die “de effecten 

van nieuw sherryhout stimuleert,” aldus Hills. Whisky’s die 

rijpten in vaten met paxerette smaakten volgens de overle-

vering “enigszins zwavelig”.  Tegen het eind van de jaren ‘80 

verdween de paxerette uit de processen. Grote distilleerders 

waren al tientallen jaren eerder begonnen met het uitvoeren 

van andere veranderingen: zo controleerden zij hun toevoer 

beter, kochten ze hout bij de bron, hielden ze toezicht op 

Spaanse kuiperijen en leenden zij alleen vaten uit aan ver-

trouwde sherryfabrieken.

Hoewel we geen volleerde detectives zijn, vielen ons toch 

twee punten op: op de eerste plaats zou het hergebruik van 

oude vaten hebben geleid tot veel meer zwavelverbindingen 

die het rijpingsproces zouden overleven, zonder of zelfs met 

het uitroken van de vaten. Ten tweede dateert het probleem 

van leegstaande sherryvaten al uit een veel vroegere periode 

en hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor het uitroken van de 

vaten met zwavelkaarsen, net als voor overige strategieën om 

bederf tegen te gaan.

WASLIJST
Toch heeft Murray wel een punt: er zijn meer gezwavelde va-

ten in omloop. Dit is logisch, gezien de hype en de hernieuw-

de populariteit van whisky’s gerijpt in sherryvaten en de 

voorliefde voor een finish met wijnvaten. Ondanks alles is dit 

volgens mij niet ‘de grootste fout van de afgelopen 25 jaar’. 

Er is een waslijst aan grote fouten en de aanwezigheid van 

zwavel haalt die lijst misschien niet eens. Een industrie die 

wordt gedomineerd door voormalige bourbonvaten is geen 

industrie die stikt in gezwavelde vaten. Bovendien zouden de 

grote blenders nooit zo’n misdaad begaan. Samengevat: we 

overschatten het probleem, wat zich eigenlijk vooral beperkt 

tot onafhankelijke, kleinschalige bedrijfjes en single casks 

whisky’s. Als we het onderzoek van whiskyblogger Oliver 

Klimek mogen geloven waarin hij in de Whisky Bible (2013) 

slechts een handvol vermeldingen vond van de aanwezigheid 

van zwavel in veelverkopende Schotse bottelingen, zou  

Murray zich hier wel in kunnen vinden.

KWESTIE VAN SMAAK
Natuurlijk is het, ongeacht het type of de bron van de zwavel, 

gewoon een kwestie van smaak. Althans, zolang het niet echt 

de spuigaten uitloopt. Sommigen houden er misschien net 

zo van als een insect houdt van het gezelschap van een spin. 

Sommigen zijn genetisch niet eens in staat om het überhaupt 

te proeven. Persoonlijk, en heel af en toe, vind ik een hintje 

zwavel wel lekker. Ik hou van het feit dat het eigenlijk niet 

hoort. Ik hou van het vlezige, en soms, als het niet té aanwe-

zig is, van het foute van een gezwaveld vat. Maar dat ben ik. 

Want een dag zonder stank is een dag niet geleefd ;)

Bronnen: Kym Lee et al’s ‘Origins of flavour in whiskies and 

a revised flavour wheel’ (Journal of the Institute of Brewing, 

2001) | Michael Jackson’s ‘Whisky’ (Dorling Kindersley, 

2003) | Oliver Klimek’s ‘Dramming’ (dramming.com) | Ruben 

Luyten’s ‘WhiskyNotes’ (whiskynotes.be) | Teemu Strengel’s 

‘Whisky Science’ (whiskyscience.blogspot.co.uk) 

Een versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd op 

Scotchwhisky.com: ‘The Way I see It’ in september 2015.

Vertaling: Wesley Mak
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