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De geschiedenis van whisky
‘Whisky’ is afgeleid van het Gaelic woord ‘usquebaugh’, wat later als ‘usky’ en 

vervolgens als ‘whisky’ werd uitgesproken. Het betekent ‘levenswater’. (Vergelijk de 

uitspraak van het Franse ‘eau-de-vie’.)

Wat bedoelde Johannes 

eigenlijk toen hij schreef:

‘Kom! En een ieder die 

dorst heeft, kome; een 

ieder die wil, neme het 

Distilleren (het koken van vloeistoffen om het 

alcoholpercentage verhogen) werd rond 500 G.T. 

in Schotland geïntroduceerd, via Ierland, vanuit 

Frankrijk en Spanje. 
ieder die wil, neme het 

water des levens om niet’?

(Openbaring 22:17)

Frankrijk en Spanje. 

"Eight bolls of malt to Friar John Cor wherewith 

to make aqua vitae"

Bovenstaande is de eerste geschreven verwijzing naar whisky uit 1494. De schrijver 

vraagt om ruim 500 kilo malt (een grondstof voor whisky) om aqua vitae (levenswater) 

te maken. Dit is voldoende om 1500 flessen te maken.

Tussen 1707 en 1823 was het maken van whisky illegaal. In de jaren 1880 mislukte de 

wijn- en brandy productie in Frankrijk, en sindsdien is whisky wereldwijd bekend 

geworden.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De gerst (barley) wordt gedurende 2-3 dagen 

gedrenkt in water op een malting floor.

• Hierdoor begint de gerst te ontkiemen en 

wordt zetmeel omgezet in suikers.

• De ontkiemende gerst wordt gedroogd om 

Het hierna beschreven productieproces 

geldt voor malt whisky. Dit productieproces 

is een zogenaamd batch proces, waarbij 

grote hoeveelheden tegelijk worden 

gemaakt en dan een tijdje niets.
� Rijpen

� Bottelen
• De ontkiemende gerst wordt gedroogd om 

verder groeien tot plantje te voorkomen. 

• Om het ontkiemen te stopen wordt de gerst 

gedroogd in een kiln (oven).

• De gerst heet nu malt.

Een ander proces om whisky te maken is 

het proces voor grain whisky. Dit is een 

continu proces, en de ‘malting’ stap wordt 

overgeslagen. Grain whisky’s worden bijna 

altijd in blended whisky’s verwerkt.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De gerst (barley) wordt gedurende 2-3 dagen 

gedrenkt in water op een malting floor.

• Hierdoor begint de gerst te ontkiemen en 

wordt zetmeel omgezet in suikers.

• De ontkiemende gerst wordt gedroogd om � Rijpen

� Bottelen
• De ontkiemende gerst wordt gedroogd om 

verder groeien tot plantje te voorkomen. 

• Om het ontkiemen te stoppen wordt de gerst 

gedroogd in een kiln (oven).

• De gerst heet nu malt.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De malt wordt vermalen tot een meelachtig 

poeder.

• De vermalen malt wordt vermengd met water 

van 60 graden in een mashing tun.

• Gedurende 8 uur wordt het water 3 of 4 keer � Rijpen

� Bottelen
• Gedurende 8 uur wordt het water 3 of 4 keer 

vervangen door steeds warmer water, 

waardoor het suiker uit de malt oplost in het 

water. 

• De suikeroplossing wordt gescheiden van de 

malt. De suikeroplossing heet wort.

• De afgescheiden malt wordt verder niet meer 

gebruikt en meestal als diervoeder gebruikt.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De warme wort moet worden afgekoeld, 

voordat de gist kan worden toegevoegd. Dit 

gebeurt in washbacks.

• Een washback is meestal een grote, houten 

ton, met een inhoud van tussen de 6.000 en � Rijpen

� Bottelen
ton, met een inhoud van tussen de 6.000 en 

45.000 liter.

• Vervolgens wordt de gist toegevoegd om de 

suikers om te zetten in alcohol.

• Na 2 tot 3 dagen is dit proces gereed.

• De vloeistof heet nu wash en heeft een 

alcoholpercentage van 5% - 8%.

• De wash lijkt wel wat op koolzuurloos bier.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De wash wordt in koperen stills 2 keer 

gedistilleerd.

• Bij het distilleren wordt de wash verhit, 

waardoor de alcohol eerder verdampt dan het 

water. Hierdoor kan de alcohol van het water � Rijpen

� Bottelen
water. Hierdoor kan de alcohol van het water 

gescheiden worden en stijgt het 

alcoholpercentage.

• Na de 1e distillatieronde is het alcohol-

percentage gestegen tot 26%. Na de 2e ronde 

tot boven de 70%. Het heet nu white spirit.

• De vorm van de still is een van de 

kenmerkendste oorzaken van de smaak van de 

whisky. Elke distilleerderij heeft een andere 

vorm still.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De white spirit wordt opgeslagen in 

eikenhouten vaten. Meestal zijn dit 

hergebruikte sherry, bourbon of rode wijn 

vaten.

• Het hout zorgt na verloop van tijd voor de � Rijpen

� Bottelen
• Het hout zorgt na verloop van tijd voor de 

amber kleur van whisky.

• Whisky moet minimaal 3 jaar rijpen voordat 

het whisky mag heten.

• Ieder jaar verdampt 1-2% procent van de 

alcohol uit het vat. Dit wordt de ‘angel share’ 

genoemd.

• Omdat whisky ook minimaal 40% alcohol 

moet bevatten om whisky te mogen heten, 

wordt er eigenlijk nooit langer dan 30 jaar 

gerijpt.
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Productie van single malt whisky
Whisky wordt gemaakt uit drie ingrediënten: gerst, water en gist.

Over het algemeen doorloopt whisky de volgende 6 productie stappen:

� Malting

� Mashing

� Fermenteren

� Distilleren

� Rijpen

• De gerijpte whisky wordt aangelengd met 

gedemineraliseerd water om een 

alcoholpercentage van 40%, 43% of 46% te 

krijgen.

• Whisky wordt niet altijd aangelengd. Als het � Rijpen

� Bottelen
• Whisky wordt niet altijd aangelengd. Als het 

rechtstreeks vanuit het vat gebotteld wordt, 

heet het cask strength of raw cask.

• Soms wordt whisky nog gekoeld gefilterd 

(chill-filtered) om onzuiverheden te 

verwijderen. Sommige stokerijen doen dit niet, 

omdat ze vinden dat het de smaak aantast.
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Whisky gebieden van de wereld

Schotland – The Lowlands

• Er zijn nog maar weinig stokerijen over in dit 

gebied.

• Auchentoshan en Glenkinchie zijn de bekendste.
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Whisky gebieden van de wereld

Schotland – The Highlands, Speyside

• Wordt gezien als het centrum van de whisky 

productie. Meer dan de helft van alle stokerijen 

bevindt zich in de Speyside.

• Speyside whisky’s staan bekend om hun elegantie. 

• Bijzonder zijn de sherry-achtige whisky’s, zoals The 

Macallan, Glenfarclas en Aberlour, en de meer Macallan, Glenfarclas en Aberlour, en de meer 

subtiele whisky’s, zoals Knockando, Glen Grant en 

The Glenlivet.
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Whisky gebieden van de wereld

Schotland – The Islands, Islay

• Een klein eiland, zo’n 40 km lang, met zeven van 

de beste stokerijen van Schotland.

• Bunnahabhain (spreek uit: Bunhabn), Caol Ila, 

Ardbeg, Lagavulin, Laphroig, Bowmore en 

Bruichladdich (spreek uit: Brookladdie).

• Ze stoken allemaal (zeer) rokerige whisky’s, • Ze stoken allemaal (zeer) rokerige whisky’s, 

behalve Bunnahabhain. Die produceert een 

verrassend zachte whisky.
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Whisky gebieden van de wereld

Ierland

• In Ierland wordt Bushmills Whiskey gemaakt.
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Whisky gebieden van de wereld

Nederland

• In Nederland wordt het verrassend goede Frysk

Hynder gemaakt.

• Het wordt geproduceerd in de brouwerij van Us

Heit bier in Bolsward, Friesland. 

• De eerste drie stappen van het productie proces 

van de whisky zijn dezelfde als van het bier.van de whisky zijn dezelfde als van het bier.
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Whisky gebieden van de wereld

Japan

• In Japan worden meerdere whiskey’s gemaakt. De 

bekendste daarvan is Suntory, die ook in Nederland 

verkrijgbaar is.
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Whisky trivia
� Whisky en Whiskey

� Single Malt vs. Blended

� Proeven van whisky

� ‘On the rocks’

� Whiskyglazen

• Over het algemeen kan gezegd 

worden dat whisky’s in Schotland 

gemaakt worden.

• Whiskey’s worden buiten Schotland 

gemaakt.

• De term whisk(e)y is niet 

beschermd. Scotch is dat wel, en mag 

alleen voor in Schotland gemaakte 

whisky’s gebruikt worden.
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Whisky trivia
� Whisky en Whiskey

� Single Malt vs. Blended

� Proeven van whisky

� ‘On the rocks’

� Whiskyglazen

• ‘Single’ betekent dat er whisky van 

slechts een distilleerderij is gebruikt. 

Er kunnen wel series van meerdere 

jaren rijping met elkaar gemengd zijn. 

De leeftijd op het etiket is dan de 

jongste van de gebruikte series.

• De term ‘single’ is beschermd.

• ‘Malt’ slaat op het productieproces.

• Voor blended whisky’s worden 

whisky’s van meerdere 

distilleerderijen gemengd. Dit wordt 

gedaan om de smaak constant te 

houden.

• Single Malts worden beschouwd als 

de beste whisky’s.
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Whisky trivia
� Whisky en Whiskey

� Single Malt vs. Blended

� Proeven van whisky

� ‘On the rocks’

� Whiskyglazen

• Bij het proeven van whisky wordt op 

drie punten gelet:

• Geur

• Kleur

• Smaak

• Om geur en smaak zo goed mogelijk 

tot hun recht te laten komen, wordt 

de whisky opgewarmd in de palm van 

de hand.

• Voor geur, kleur en smaak zijn 

speciale ‘palet’-kaarten beschikbaar.
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Whisky trivia
� Whisky en Whiskey

� Single Malt vs. Blended

� Proeven van whisky

� ‘On the rocks’

� Whiskyglazen

• Whisky met ijs kan, maar het wordt 

over het algemeen niet gedaan.

• IJs koelt de whisky af, en maakt het 

moeilijker de subtielere smaken en 

geuren op te vangen.

• Soms wordt wel een druppeltje 

(bron) water toegevoegd aan de 

whisky, om de geuren vrij te maken.
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Whisky trivia
� Whisky en Whiskey

� Single Malt vs. Blended

� Proeven van whisky

� ‘On the rocks’

� Whiskyglazen

• Er zijn veel verschillende soorten 

whisky glazen.

• Vroeger werd whisky gedronken uit 

een metalen beker die Quaich

genoemd werd. Hier zijn hele mooie 

exemplaren van, maar voor whisky 

proeven worden ze eigenlijk nooit 

gebruik.

• Een bekend glas is de whisky 

tumbler. Er zijn fraai gegraveerde 

versies van. De gravures maken het 

echter moeilijk om de kleur van de 

whisky goed te zien.

• Een echt proefglas heeft een tulp 

model en een dunne bodem. De tulp 

houd de geur goed vast en de dunne 

bodem maakt het opwarmen 

makkelijker. Soms worden ze met 

dekseltje geleverd.
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En nu…
Alles vergeten 

en en 
Genieten!
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