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Leeftijd is geen garantie voor kwaliteit. Een verrukkelijk smakende whisky kan pas 

4 jaar oud zijn, een slechte wel 21. Een waarheid als een koe, maar er is genoeg om aan 

te tornen. De huidige wildgroei aan No Age Statement(NAS)-whisky’s, whisky’s ‘zonder 

leeftijdsaanduiding’, blijft een controversieel punt, net als de beweringen van producen-

ten dat zij door middel van kleinere vaten sneller whisky zouden kunnen laten rijpen. 

Deze twee onderwerpen worden overschaduwd door het probleem van een tekort aan 

oude, gerijpte voorraad, veroorzaakt door de plotsklaps toegenomen vraag naar 

de drank.

- Tekst: Dave  Waddell -
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NAS-whisky’s is gebaseerd op de, nogal 

ironische, veronderstelling dat schoonheid 

uiteindelijk toch belangrijker is dan leeftijd. Goede of zelfs 

uitstekende whisky hoeft niet, zo wordt ons verteld, af te 

hangen van leeftijd, zoals wij ooit dachten. Vele producenten 

hebben – modern als ze zijn – rechtsomkeert gemaakt, het 

belang van leeftijdsaanduiding weggecijferd ten voordele van 

andere factoren die bijdragen aan het maken van een lekkere 

whisky, zoals technologische vooruitgang, meer kennis en 

beter vakmanschap.

De waarheid is dat leeftijd als teken van kwaliteit onlosma-

kelijk verbonden is met de vraag of een distilleerderij wel 

De
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of geen gerijpte voorraden bezit. Het maken van whisky is 

namelijk een meerjarenproject. De producent kan nu een 

whisky maken, maar kan deze misschien pas over zes, 10, 15 

of 20 jaar – afhankelijk van de rijpingslocatie – verkopen. Deze 

lange wachttijd kan de beste start-ups failliet doen gaan. En 

niet alleen start-ups hebben hiermee te kampen: de gehele 

industrie voelt het nijpende probleem van de vraag die het 

aanbod overstijgt.

Als we het probleem eens niet van de kant van de distilleer-

der bekijken, maar van de kant van de accountant, zien we 

vooral dat het banksaldo van de producent met te weinig 

voorraad een rol speelt. Staan er grote bedragen op de reke-

ning, dan kan men ervoor kiezen te hopen dat de whisky’s, na 

hun uiteindelijke rijping, nog steeds goed in de markt liggen. 

Bezit een distilleerderij niet zoveel geld, dan zijn er manieren 

om te verdienen aan rijpende dranken. Producenten kunnen 

bijvoorbeeld delen van hun voorraad verkopen aan onaf-

hankelijke bottelaars, of verpanden aan kapitaalkrachtige 

holdings. Een andere optie is om een constante stroom aan 

work-in-progress producten te lanceren, als voorproefjes, wat 

echter wel indirect aangeeft dat nog niet alles gereed is.

Er kan ook gekozen worden voor de NAS-optie en het product 

zonder leeftijdsaanduiding verkopen. Door op deze manier in 

te spelen op het verschil tussen leeftijd en rijpheid – waarbij 

de grootste waarde aan het laatste wordt gehecht – maak je 

economisch gezien de beste keuze op de korte termijn. Wat 

vroeger een klein beekje was, is nu verworden tot een heuse 

stroom: de NAS-whisky is een blijvertje – in ieder geval voor 

de nabije, onder druk staande toekomst.

VOLGENS DE WET
Feit is echter wel, wat je standpunt op het gebied van whisky-

rijping ook moge zijn, dat leeftijd een belangrijke indicatie is 

voor het stadium waarin de whisky zich in het rijpingsproces 

bevindt. Volgens de wet mag whisky geen ‘whisky’ worden 

genoemd als de drank jonger is dan drie jaar, en onze erva-

ring leert ons dat een Schotse of Ierse whisky nog jeugdig is 

tot de leeftijd van acht, en pas rond het tiende tot twaalfde 

jaar een dieper karakter ontwikkelt. Vanaf die leeftijd wordt 

het alleen nog maar beter, al bestaat het risico dat de drank 

na 25 jaar gevoelig voor overrijping wordt. Iets soortgelijks 

geldt voor bourbon (hoewel bourbon al zo genoemd mag 

worden wanneer deze slechts één dag in hout heeft gerijpt): 

straight tot het tweede jaar, jeugdig tot het vierde, tekenen 

van maturiteit vertonend rond het zesde jaar en pas op zijn 

twaalfde volledig ontwikkeld – al is het hout op dat moment 

meer vijand dan vriend. Distilleerders en producenten hou-

den de voortgang van het rijpingsproces in de gaten, omdat 

ze weten – of in ieder geval een idee hebben – hoe de whisky 

zal smaken op verschillende momenten in het proces. Die 

kennis is gebaseerd op jaren van ervaring.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen op de regel. Ik bedoel, 

als ouders weten we ook dat we onze 15-jarige koele kikker 

beter kunnen vertrouwen dan ons 21-jarige emotionele 

wrak, en zo werkt het ook met whisky. Sommige whisky’s 

zijn gewoon eerder ‘volwassen’ dan andere. Maar toch, deze 

whisky’s vormen de uitzonderingen.

Ondanks het verschil tussen leeftijd en maturiteit of het feit 

dat een oudere whisky niet per se beter is dan een jongere, 

zullen er weinig producenten zijn die de leeftijd níet gebrui-

ken als belangrijkste factor bij het bepalen van de prijs en het 

verkopen van whisky. Dit is niet denigrerend bedoeld voor 

de producenten die perfect uitgebalanceerde NAS-whisky’s 

maken, die door het blenden ervoor kiezen om niet alleen 

hun allerjongste whisky’s te verkopen. Maar het is eerder een 

waarschuwing voor de groeiende stortvloed aan onderont-

wikkelde whisky’s die veel te jong smaken. 

HET LIJKT EEN VERLOREN ZAAK
Het laten rijpen van whisky’s in kleine vaten is momenteel 

een van de meest gebruikte manieren om de duur van het 

rijpingsproces in te korten. Dit gebeurt vooral in de Verenig-

de Staten, waar de groeiende micro-distilleerders moeilijke 

tijden doormaken. De discussies over het gebruik van kleine 

vaten zijn echter veelal verhit, de meningen zijn verdeeld. 

Volgens een klein aantal producenten zou een whisky die 

18 maanden heeft gerijpt in een vat tussen de 20 en 55 liter 

exact hetzelfde smaken als een whisky die vijf jaar heeft 

gerijpt in een standaardvat van 200 liter. Op het eerste gezicht 

lijkt dit ook wetenschappelijk heel aannemelijk: hoe kleiner 

het vat, hoe groter de verhouding tussen het oppervlak (hout) 

en het volume (drank) is; dit wil zeggen, hoe kleiner het vat, 

hoe sneller de whisky rijpt. Maturiteit is echter een term waar 

verschillende processen aan worden opgehangen, sommige 

hiervan verlopen relatief snel, andere duren  langer. Hoe-

wel de verhouding tussen oppervlak en volume hoger is en 

hierdoor de houtsmaak versneld wordt meegegeven aan de 

drank, is er in de kleinere vaten ook een kortere tijd beschik-

baar voor andere processen als oxidatie en verdamping. Het 

resultaat hiervan is whisky met een prachtige kleur en een 

sterke, tannine-rijke houtsmaak - hetgeen een teken is van 

een onvolgroeide spirit. Als u dit lekker vindt, is het natuurlijk 

geen probleem, maar een volwassen whisky kan het echt niet 

genoemd worden.

Dit blijkt ook uit onderzoek. Tannines, chemische verbindin-

gen ook bekend als looizuur, smaken absoluut niet altijd 

hetzelfde. Zij evolueren met de tijd, en hoewel de precieze rol 

van hun derivaten nog onbekend is, maken zij deel uit van 

verschillende chemische processen. De spirit van ‘lignin’, een 

van de polymeren van eikenhout, zorgt voor verdere lichte 

smaakproducerende reacties. Het overgrote deel van de 

smaak komt echter van de vorming en de daartoe behorende 

toename aan zogenaamde ‘whisky’-lactonen, ook wel bekend 

als eikenlactonen, allemaal een gevolg van oxidatie. Zuren uit 

het hout veroorzaken een reactie waarbij zowel deze lactonen, 

esters en andere smaakbestanddelen worden gevormd. Sim-

pel gezegd, als het aankomt op het laten rijpen van whisky is 

tijd van essentieel belang, anders vindt de late vorming van 

belangrijke esters niet plaats. Een uitstekend argument om de 

discussie mee te winnen.

EXCUSES VOOR DE WACHTTIJD
Ondanks alles wat ik zojuist heb verteld, zijn er toch een paar 

uitstekende whisky’s gemaakt in kleine vaten. Deze whisky’s  

– zonder een te hevige eikensmaak, maar ook niet te opper-

vlakkig – vormen het bewijs dat we nog veel te leren hebben 

over de complexiteit van het vloeibare tijdreizen.

Het is een veel te groot onderwerp om er kort over te zijn, 

maar toch: wanneer we praten over kleine vaten, is er zeker 

een plekje voor hen als het aankomt op het gebied van het 

versnellen van het extractieproces. Bovendien, als je deze 

kleine vaten en de wetenschap erachter combineert met een 

vat met een enorm potentieel – niet alleen gekozen om zijn 

bouw, behandeling en geschiedenis, maar ook om het soort 

eikenhout dat gebruikt is, de delen van de boom waar het 

hout vandaan komt, de permeabiliteit van het hout, de dicht-

heid van de houtdraden en de afstand tussen de jaarringen –, 

dan kan er een uitstekende whisky ontstaan. Als dat vat ook 

nog eens met de juiste hoeveelheid alcohol wordt gevuld, 

is het mogelijk voor distilleerders om de tijd in hun eigen 

voordeel te buigen.

Het succes van een dergelijke operatie hangt volledig af van 

de manier waarop een distilleerder te werk gaat. Als alle fac-

toren gelijk zijn, en de grootte van het vat de enige variabele 

is, zal de gemiddelde producent meer succes behalen met 

een groter vat, gezien de kennis die wij daar tegenwoordig 

over bezitten, de grillen van het rijpen en het feit dat het 

proces minder intensief gevolgd hoeft te worden. Rijping in 

kleinere vaten vergt veel oefening en de whisky moet meer 

dan regelmatig worden geproefd. In het algemeen houden 

distilleerders die proberen met kleinere vaten te werken, deze 

met haviksogen in de gaten. Zij gieten de whisky over in gro-

tere ofwel gebruikte vaten, exact op het moment waarop zij 

denken dat de whisky klaar is om door te gaan naar het vol-

gende stadium van rijping. Zij maken gebruik van de kracht 

van de specifieke omstandigheden van hun distilleerderijen. 

Zij bedriegen de tijd niet, maar spelen er wel mee; een talent 

dat slechts weinigen bezitten.
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