Waarom staat er schuim op bier?
1. Een beetje geschiedenis
De eerste bieren werden gemaakt uit een pap van gerst en emmer (een soort tarwe) en
bevatten weinig alcohol. Pas toen het mouten ontdekt werd, ging het bier meer alcohol
bevatten. Die ontdekking staat op naam van de Mesopotamiërs in 3000-2000 voor Christus.
Lange tijd werd bier dan ook beschouwd als drinkbaar brood en brood als eetbaar bier.
Beide hebben immers een gemeenschappelijke voorgeschiedenis en zijn afkomstig van
dezelfde natuurlijke grondstoffen. Overal waar granen verbouwd werden, werd bier
gebrouwen. In de Oudheid was bier een even belangrijke voedingsbron als brood. Niet in het
minst omdat bier een stuk veiliger was om drinken dan het doorgaans vervuilde rivierwater.
De biercultuur vindt zijn oorsprong in het oude Mesopotamië, het Tweestromenland tussen
de Eufraat en de Tigris. Daar werd een stenen plaat van omstreeks 6.000 voor Christus
gevonden met primitieve afbeeldingen van een brouwproces. Het volgende spoor van de
eerste bierbereidingen brengt ons naar Babylon, waar Koning Hammurabi 2000 jaar voor
onze jaartelling bepalingen opstelde met betrekking tot het brouwen en het schenken van
bier. Het bier vond zijn weg van Babylon naar Egypte, waar de farao's zelf het brouwen
onder de knie hadden. Uit de tijd van Ramses III stammen bierbekers die de Beierse
bierkruiken ver overtreffen: ze hadden een inhoud van maar liefst 3,5 liter. Aangenomen
wordt dat het bier in die tijd een veel lager alcoholgehalte had dan het bier dat wij vandaag
drinken. Toen werd bier trouwens ook gebruikt als offer om de goden gunstig te stemmen.
Bier brouwen was in het Oude Egypte aan zeer strenge regels gebonden. Een brouwer die
bier van slechte kwaliteit durfde afleveren, riskeerde in zijn eigen gerstenat verdronken te
worden! Zowel in Babylonië als in Egypte kende men verschillende soorten bier. Om de
drank een bepaalde smaak te geven, werden allerlei planten en kruiden toegevoegd.
De Romeinen legden zich toe op de productie van wijn en plantten volop wijngaarden aan.
Maar in streken waar de druiven omwille van een minder gunstig klimaat geen kans
maakten, ging men graan verbouwen waarvan onder andere bier gebrouwen werd. Bier
diende toen om de dorst van de Romeinse legioenen te lessen. Na de val van het Romeinse
Rijk kreeg de Kerk controle over de landerijen. Geestelijken en monniken gingen zich
bezighouden met bier brouwen. Meer nog, tot in de 11de eeuw werd bier brouwen een
activiteit die enkel door de clerus mocht worden beoefend. De geestelijken schreven de
recepten van hun ‘geestrijke drank’ op perkament. In de 14de en 15de eeuw schoten
brouwerijen als paddestoelen uit de grond. Bier werd een populaire volksdrank. Ten tijde van
de grote epidemieën van pest en cholera werden aan bier geneeskrachtige eigenschappen
toegedicht. Niet helemaal onterecht, want in die periode werd het water voor dagelijks
gebruik uit rivieren en grachten gehaald en was het verantwoordelijk voor het verspreiden
van de ziektekiemen. Bier was dankzij het kookproces bij het brouwen kiemvrij en bood dus
een veilig alternatief voor water. Het drinken van bier werd in de Middeleeuwen helemaal niet
als schadelijk ervaren. Integendeel! Binnen de kloostermuren werd volop bier gedronken. In
bepaalde kloosters zouden de nonnen meer dan vijf liter bier per dag gedronken hebben of
hadden ze althans recht op die hoeveelheid!
In de Middeleeuwen verenigden de brouwers zich in gilden. In de Lage Landen vormden zij
machtige groepen die accijnzen betaalden aan de vorst, met als gevolg dat de vorst ook
rekening met hen moest houden. Het Brouwershuis op de Grote Markt in Brussel, waar
vandaag de Confederatie der Brouwerijen van België alsook een biermuseum gevestigd zijn,
getuigt nog van de vroegere welvaart die de brouwersgilden genoten in de Middeleeuwen.
Het brouwen binnen corporatieve gilden leidde tot het gebruik van bepaalde brouwrecepten
in bepaalde gebieden. Zo ontstonden de verschillende streekbieren, met elk hun typische
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smaak. Dat liet eveneens toe dat op bieren die uit andere streken werden ingevoerd,
belastingen konden geheven worden.
De Franse Omwenteling (1792-1794) betekende het einde van de kapitaalkrachtige
brouwersgilden. Tegelijkertijd werd menig klooster vernield en daarmee ging ook een groot
deel van de brouwersactiviteiten binnen de kloostermuren verloren. Aan de economische
chaos waarin België verzeilde, werd een eind gemaakt door Napoleon. Nadien konden lokale
brouwerijen hun activiteiten langzaam heropstarten.
1880 is een keerpunt in de geschiedenis van het bier. De Franse natuurkundige Louis
Pasteur geeft het brouwen van bier een definitieve wending. De smaak van bier wordt
bepaald door de gisting: gistcellen zetten de suikers om in alcohol. Deze gisting gebeurde
aanvankelijk spontaan, zodat het onmogelijk was om de smaak vooraf te bepalen. De
brouwers konden alleen maar hopen dat het eindproduct in de smaak zou vallen. Louis
Pasteur (1822 - 1895) ontdekte dat er verschillende soorten gistcellen voorkomen en dat niet
alle gisten even geschikt zijn voor een goede gisting en bijgevolg een optimale smaak van
het bier. Aldus ging men op zoek naar de meest geschikte gistfamilies voor het brouwproces.
Door deze steeds voort te kweken, konden brouwers keer op keer dezelfde gisting en dus
bier met dezelfde smaak bereiken. Pasteur ontdekte bovendien dat het mogelijk was
dranken te bewaren door ze te verhitten tot 70°C. Bij die temperatuur worden alle aanwezige
micro-organismen geïnactiveerd. Deze nieuwe techniek - die wij kennen onder de naam
pasteurisatie - maakte het voortaan mogelijk om bier langere tijd te bewaren.
Dankzij de kennis van Pasteur gingen de brouwerijen weer volop floreren. Op het einde van
de 19de eeuw telde België maar liefst 3.200 brouwerijen. Brouwers boerden goed en
genoten stand en aanzien. Vermits gistend bier op een koele plaats moet bewaard worden,
werd enkel in de winter gebrouwen. Koelinstallaties bestonden immers nog niet. Op het
einde van de 19de eeuw ging men zelfs ijs vanuit Scandinavië importeren dat in speciale
ijskelders werd opgeslagen. Na de uitvinding van de koelmachine door Von Linde in 1877
werd deze ijs-import gelukkig overbodig.
De bloeiende brouwerijnijverheid moest een harde slag verduren tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Door gebrek aan personeel en grondstoffen moest de helft van de Belgische
brouwerijen sluiten. Na de oorlog werden een aantal brouwerijen heropgestart en
gemechaniseerd. De brouwerijen kregen een nieuwe klap te verwerken tijdens de oorlog van
'40 - '45. Opnieuw werden grondstoffen schaars, maar dit keer werd beroep gedaan op
'ersatz' grondstoffen (vervangingsgrondstoffen), weliswaar van mindere kwaliteit. Niet alleen
het bier zelf, ook de flessen stelden problemen. Er konden geen kroonkurken meer
vervaardigd worden, en men kwam op de idee beugelflessen te fabriceren. De afsluitrubbers
voor deze flessen konden vervaardigd worden uit versleten autobanden. Toen ook in deze
materialen tekorten opdoken, werd het verplichte statiegeld ingevoerd. Daardoor konden de
bierflessen voortaan gerecupereerd en hergebruikt worden.
Na de Tweede Wereldoorlog bleven in België nog 775 brouwerijen over. Ondertussen zijn
vele van de kleine, meestal familiebedrijven, verdwenen of opgekocht door de grotere
bedrijven. Vandaag telt ons land nog een honderdtal brouwerijen.

2. Hoe wordt bier gebrouwen?
Om een goede schuimkraag op een pintje bier te verkrijgen, zijn 3
onderdelen van belang: de bestanddelen om de schuimbelletjes te vormen,
het gas om de belletjes te vullen en tenslotte ook het glas waarin het bier
geschonken wordt. Om dit alles beter te begrijpen, wordt eerst uitgelegd
hoe bier gebrouwen wordt.
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Bier is een drank, bereid door gisting van een graanextract en aromatisering met hop. Het
brouwproces kan in 3 opeenvolgende stadia onderverdeeld worden: het mouten, het
brouwen en het gisten.
a. Het mouten
Het mouten start met het laten kiemen van de gerst. Tijdens de kieming worden er in de
korrels enzymen gevormd die bij het brouwen de inhoud van de graankorrels zullen oplossen.
De enzymen bestaan voor het grootste deel uit amylase die het zetmeel uit de korrels zullen
omzetten tot suikers. In de graankorrels zit veel reservemateriaal dat het kiemende zaadje
nodig heeft bij de groei van de plant. Als de gezaaide graankorrels de ideale vochtigheid en
temperatuur hebben, begint het zaad te kiemen. Eerst worden de noodzakelijke enzymen
gevormd die bepaalde reservestoffen zoals eiwitten en zetmeel afbreken tot respectievelijk
kortere eiwitten en suikers. Deze dienen als bouwstenen voor het groeiende plantje.
Dit hele proces wordt nagebootst tijdens het mouten. Hiervoor worden de
gerst in een vochtige en verwarmde ruimte gebracht, zodat de kieming
begint en er enzymen gevormd worden om later tijdens het brouwen
zetmeel om te zetten tot suikers. De kieming mag niet te lang duren om te
vermijden dat veel reservestoffen zouden afgebroken worden door de
gevormde enzymen.
Om de kieming te starten wordt de gerst eerst geweekt in een waterbad. In
moderne brouwerijen kan in deze waterbaden 20 tot 200 ton gerst geweekt worden. Na een
8-tal dagen zijn er voldoende enzymen gevormd en wordt de kieming gestopt door de korrels
te verwarmen. Dit noemt men eesten. Er moet voor gezorgd worden dat de temperatuur niet
te hoog is. De gevormde enzymen mogen immers niet stuk gaan omdat ze later tijdens het
brouwen het zetmeel moeten omzetten tot suikers. De verwarming van de gekiemde
gerstkorrels heeft nog een tweede functie: afhankelijk van de temperatuur zal de mout een
andere kleur en smaak krijgen. Zo kan je de mout onderverdelen in bleke en donkere
mouten. Bleke mouten worden gebruikt voor de bleke bieren, zoals het gewone pintje. Om
een bleek mout te bekomen worden de gekiemde gerstkorrels snel gedroogd op een
temperatuur van 45°C. Daarna wordt de temperatuur verhoogd tot 80–90 °C gedurende 5
uur. Donkere mouten worden gebruikt bij de bereiding van donkere bieren, zoals Palm en
Bruine Leffe. Deze mouten worden eerst traag gedroogd op 45°C (24 uur), waarna de
temperatuur verhoogd wordt tot 100-105 °C gedurende 5 uur. Zoals bij het bakken van vlees
of het bakken van een brood zal het mout een donkerbruine kleur krijgen. Na het eesten is
de gerst klaar voor het tweede stadium, namelijk het brouwen.
b. Het brouwen
Het doel van het brouwen is de oplosbare bestanddelen uit het mout te extraheren. De
oplossing die men bekomt noemt men wort. Wat niet oplost en achterblijft wordt draf
genoemd. Het brouwproces kan in de volgende verwerkingsstappen ingedeeld worden: het
malen, het brouwen of extraheren, de filtratie van het wort, het koken met hop en tenslotte
het afkoelen.
Zoals eerder besproken is het doel van het brouwproces het aanwezige zetmeel uit de
gekiemde zaden om te zetten tot vergistbare suikers. Hiervoor moeten alle reservestoffen
goed bereikbaar zijn voor de gevormde enzymen. Daarom moeten eerst de gekiemde
gerstkorrels gemalen worden. Dit gebeurt door pletten via verschillende ronddraaiende
cilinders waarbij moutmeel gevormd wordt.
Tijdens het brouwen zelf wordt het moutmeel geëxtraheerd. Hiervoor wordt het meel in water
gebracht met een optimale temperatuur voor de inwerking van de enzymen. Slechts 10 %
van het moutmeel is rechtstreeks oplosbaar in water, de rest moet oplosbaar gemaakt
worden door de inwerking van de enzymen. Twee grote groepen van reservestoffen komen
voor in het moutmeel: zetmeel en eiwitten.
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Wanneer de zetmeelkorrels in contact komen met het water beginnen ze te zwellen en te
barsten. Er wordt een viskeuze massa bekomen waarop de enzymen gemakkelijk kunnen
inwerken. De amylase-enzymen zullen dit zetmeel afbreken tot suikers (o.a. glucose).
Proteolytische enzymen breken de eiwitten af tot aminozuren en lagere peptiden (een keten
van enkele aminozuren). Deze stoffen doen ook dienst als voedsel voor de gist. De
proteolytische enzymen werken echter een stuk trager dan de amylasen, zodat de eiwitten
maar gedeeltelijk omgezet worden tot aminozuren. Ongeveer 60 % van de eiwitten wordt
onvoldoende afgebroken en blijft onoplosbaar, en wordt dus naderhand verwijderd met de
draf.
De werking van de enzymen is afhankelijk van de temperatuur. Daarom is het brouwschema
aangepast aan de ideale temperatuurscondities voor de enzymen. Eerst vindt het
brouwproces plaats gedurende 30 minuten op 45-50 °C, dit is de optimale temperatuur voor
de proteolytische enzymen. Vervolgens wordt de temperatuur voor 30 minuten verhoogd tot
63 à 65 °C en 30 minuten tot 70 à 75 °C, de optimale temperatuur voor de amylase-enzymen.
Hierna wordt het wort gefilterd om alle onoplosbare bestanddelen te verwijderen en een
helder wort als eindproduct te vormen. Dit heldere wort dient als grondstof voor de verdere
gisting.
Tijdens het koken worden alle enzymen vernietigd. Er wordt gedurende 2 uur hevig gekookt
bij een pH van 5,2 om alle nog niet opgeloste stoffen naar de oppervlakte te krijgen.
Ondertussen voegt men 200 tot 250 gram hop per 100 liter toe om de smaak van het bier te
verbeteren.
In een laatste stap tijdens het brouwproces wordt het wort afgekoeld tot de ideale
temperatuur voor de gisting. De bovenliggende onoplosbare bestanddelen worden
verwijderd en er wordt zuurstof ingebracht voor de gisting.
c. Het gisten
De gisting bestaat uit 3 verschillende stappen. Eerst is er de hoofdgisting, die het wort
omvormt tot bier. Tijdens de lagering wordt de smaak van het bier gerijpt en wordt het bier
verzadigd. Tenslotte wordt het bier gefiltreerd om het volledig helder te maken en wordt het
afgevuld in vaten of flesjes.
Tijdens de hoofdgisting wordt gist toegevoegd aan het wort. Deze gist gaat de suikers,
gevormd tijdens het brouwen omzetten tot koolstofdioxide (CO2) en alcohol (ethanol:
CH3CH2–OH). De alcohol blijft opgelost in het bier, terwijl het CO2 als gas ontsnapt. Dit gas
wordt wel opgevangen en in flessen samengeperst. Het wordt later gebruikt om extra
koolstofdioxide (CO2) aan het bier toe te voegen en voor het tappen van het bier. Het gisten
gaat door tot alle suikers opgebruikt zijn.
Er bestaan 2 soorten gisten: de hooggistende rassen (na de gisting komen deze gisten naar
de oppervlakte en vormen een dikke bruine laag) en de laaggistende rassen (deze zetten
zich na de gisting af op de bodem). Vroeger waren alle bieren van hoge gisting. Nu zijn 80 %
van alle bieren in ons land van lage gisting. Speciale bieren zoals abdijbieren zijn nog van
hoge gisting.
Voor de lage gisting is een temperatuur vereist van 5–10 °C. Wanneer de gisting bijna
beëindigd is (als er nog 1 % suiker aanwezig is) wordt het bier overgepompt naar een
lagerkelder waar het bier narijpt op 0°C. Op deze temperatuur kan de gist nog metaboliseren
en zal het bier verzadigd worden met koolstofdioxide (CO2). De totale gisting duurt 6 tot 12
dagen. Voor bier van hoge gisting is een temperatuur tussen de 15 en 25°C nodig. Hier laat
men het bier volledig uitgisten gedurende 4 tot 6 dagen waarna het bier naar de lagerkelder
gepompt wordt. Omdat alle suikers opgebruikt zijn kan het bier niet meer nagisten. Daarom
zal dit bier achteraf kunstmatig verzadigd worden met koolstofdioxide (CO2).
De lagering van het bier heeft verschillende functies. Zoals eerder vermeld wordt de smaak
van het bier verbeterd door de rijping. Verder zal het bier helderder worden door de troebel
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de tijd te geven om te bezinken. Ook zal er aan het bier koolstofdioxide (CO2) toegevoegd
worden voor de prikkelende smaak en om een schuimkraag te kunnen vormen tijdens het
uitschenken of tappen. Bieren van lage gisting zijn klaar na 2 tot 3 maanden lageren. Bij
bieren van hoge gisting duurt het lageren 2 à 3 weken en zal er kunstmatig koolstofdioxide
(CO2) toegevoegd worden.
Als laatste stap van het gistingsproces wordt het bier gefiltreerd om een volledig klare kleur
te verkrijgen. Bij het einde van het lageren, wanneer alle deeltjes bezonken zijn, is het bier
immers nog licht troebel (een lichte schijn) van heel kleine colloïdale deeltjes die niet
neerslaan.
De allerlaatste stap in het productieproces is het afvullen van het bier in flesjes of vaten.
Vroeger werden eikenhouten vaten gebruikt, nu praktisch alleen nog aluminium of roestvrij
stalen vaten. Een moderne afvulmachine kan tot 100.000 flesjes per uur afvullen. Bij het
afvullen is het uiterst belangrijk dat men zeer zuiver en hygiënisch werkt. De kleinste
contaminatie kan aanleiding geven tot het slecht worden van het bier.

Bottelmachine
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3. Waar komt het schuim vandaan?
Zoals eerder besproken zijn 3 onderdelen van belang om een goede schuimkraag op het
bier te krijgen: de bestanddelen om de schuimbelletjes te vormen, het gas om de belletjes te
vullen en tenslotte ook het glas waarin het bier geschonken wordt. We zullen deze één voor
één bespreken.
a. Materiaal
Eiwitten zorgen voor de vorm van het schuim. Tijdens het brouwen worden naast de afbraak
van zetmeel tot suikers, ook hoogmoleculaire eiwitten afgebroken tot aminozuren. Omdat dit
proces trager verloopt dan de afbraak van zetmeel, is de splitsing niet volledig. Hierdoor
kunnen we de resterende eiwitten onderverdelen in 3 categorieën. De hoogmoleculaire
eiwitten vlokken gemakkelijk uit bij het koken van het wort en worden dus verwijderd met de
draf. Ze komen dus niet in het bier terecht. De kleinste eiwitten worden door de gist gebruikt
als bouwstenen in de groei en worden dus opgebruikt. De middelgrote eiwitten vallen tussen
beide in: ze vlokken niet uit tijdens het kookproces en worden niet verbruikt door de gist. Het
zijn deze eiwitten die zorgen voor de schuimvorming.
b. Koolstofdioxide (CO2)
Koolstofdioxide (CO2) wordt aan het bier toegevoegd om een prikkelende smaak te
verkrijgen. Wanneer het bier getapt wordt komt het bier uit de tapkraan door de druk van de
CO2-fles die eraan gekoppeld is. Dit koolstofdioxide is het gas dat de schuimbelletjes vormt.
c. Glas
Als bier in een glas uitgeschonken wordt dan wordt er schuim gevormd zodra het bier in
contact komt met het glas. Naargelang de hoogte waarop het flesje gehouden wordt en de
stand van het glas kan de dikte van de schuimkraag beïnvloed worden. Verder hangt de
dikte van de schuimkraag af van oneffenheden in het glas en van de vorm van het glas. Het
is je waarschijnlijk al opgevallen dat er voor praktisch ieder biermerk een apart glas is, elk
met zijn eigen specifieke vorm. Glazen in een kelkvorm zijn zeer nadelig voor de
schuimhoudbaarheid, terwijl bolvormige glazen de vorming van schuim bevorderen. Rechte
glazen liggen hier ergens tussenin. De oneffenheden in het glas zijn van belang omdat juist
aan deze oneffenheden de CO2-belletjes gevormd worden.

4. Wat zijn enzymen en welke rol spelen ze in het brouwproces?
Enzymen zijn eiwitten, die andere moleculen uit elkaar halen of
samenvoegen. Elk enzym is verantwoordelijk voor één
specifieke reactie. Een enzym wacht op de geschikte
moleculen die langs komen en omsluit een gedeelte
van het molecuul op een plek waar het 'past'. Dan vindt
er een reactie plaats tussen het enzym en het omsloten
gedeelte van het molecuul. Hierbij wordt het omsloten gedeelte
losgekoppeld van de rest van de grote molecule.
Het losgekoppelde gedeelte komt dan vrij. Nadien wordt ook het
molecule dat omsloten is, vrij
gemaakt. Op deze manier worden
grote moleculen, zoals zetmeel,
afgebroken tot kleinere moleculen.
Het enzym fungeert dus als een
katalysator. Het blijft na deze reactie onveranderd en kan deze
reactie nog vele malen uitvoeren op een grote molecule.
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Enzymen zijn bijzonder belangrijk omdat bijna elke chemische reactie in een levend
organisme gestuurd wordt door een enzym.
De bedoeling van het brouwproces is om de zetmeel- en eiwitketens in het mout door
enzymen te laten afbreken tot suikers en kleinere eiwitten. Het merendeel van de gevormde
suikers wordt dan door de gist omgezet in alcohol en koolzuurgas. De kleinere eiwitten zijn
noodzakelijk als extra voedingstof voor de gistcellen. Verder zorgen eiwitten voor de
stabiliteit van het schuim en de body (volmondigheid) van het bier. Bij de afbraak, door
brouwers het brouwen genoemd, zijn verschillende enzymen actief. Een enzym doet zijn
werk het beste bij een welbepaalde temperatuur en pH-waarde.
α-Amylase kan alleen α-1-4 bindingen tussen glucose-moleculen hydrolyseren. Amylase kan
dus geen cellulose (β-1-4 bindingen) hydrolyseren, cellulase weer wel. β-Amylase is in staat
maltose vrij te maken van de niet-reducerende uiteinden van zetmeel. Om toch een beeld te
geven hoe deze enzymen er uit zien, zijn afbeeldingen van deze twee enzymen hieronder
weergegeven.

α-amylase

β-amylase

Amylase werkt op zetmeel, glycogeen en gerelateerde polysachariden en oligosachariden.
α-amylase is een endo-enzym, d.w.z. het knipt glucose midden in de keten in tegenstelling
tot een exo-enzym, dat aan het uiteinde van een keten knipt.

5. Proef: De halfwaardetijd van bierschuim
Bierschuim ontstaat doordat eiwitten uit deze drank gaan schuimen onder invloed van
ontsnappend koolstofdioxide. Het driedimensionale eiwitnetwerk is niet erg stevig. Door de
zwaartekracht zakt het langzaam in elkaar. Variabelen die de levensduur van de
schuimkraag bepalen zijn onder andere de temperatuur en de vettigheid van het glas.
Proeven met bierschuim zijn gemakkelijk en relatief goedkoop klassikaal uit te voeren. De
verwerking van de meetresultaten is een aardige toepassing van de wiskunde in de
scheikundelessen. Maatschappelijke aspecten als drankmisbruik, accijns, en economie
kunnen ter sprake worden gebracht.
Schuim
Schuim komt in diverse levensmiddelen voor. Naast geklopt eiwit, allerlei soorten koekjes en
ijs, is bierschuim een van de meest bekende. De verschillende soorten schuim hebben met
elkaar gemeen dat ze bestaan uit een vloeibare fase en een gasfase. Bij geklopt eiwit en ijs
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is de gasfase meestal lucht. Bij bierschuim bestaat het gas uit koolstofdioxide. De
samenstelling van de vloeibare fase varieert al naargelang de soort schuim.
De wand van de gasbellen bestaat uit water met daarin opgelost diverse eiwitten en
koolhydraten. Deze stoffen verlagen de oppervlaktespanning van het water en voorkomen
daardoor dat het water de druppelvorm aanneemt. In bierschuim komen dextrines
(koolhydraten), hopbestanddelen en eiwitten voor. De hop geeft de karakteristieke smaak
aan de schuimkraag.
De wanden van de gasbellen zijn niet overal even dik. Door
capillaire werking en door de zwaartekracht worden de dikke
gedeelten steeds dikker en knappen de dunnere delen uiteindelijk.
Het schuim zakt in elkaar. Met hulpmiddelen is het mogelijk de
stabiliteit van het schuim te verhogen. Daartoe worden onder
andere schuimstabilisatoren gebruikt, zoals gemodificeerde
alginaten en soms ook kobaltzouten (kobalt(II)chloride of -sulfaat).
De stabiliserende werking van kobalt op de schuimkraag van bier
werd in 1957 in Kopenhagen ontdekt en door de Denen
gepatenteerd. In het Canadese Montreal werd deze stabilisator wat
te uitbundig toegevoegd aan het gerstenat. De vaste klanten van
de cafés, met name de zware drinkers, kregen hartklachten. Enkele
tientallen lieten het leven. Dat kobalt de enige oorzaak van de verhoogde sterfte was kon,
gezien de drink- en voedingsgewoonten, niet worden bewezen. Kleine hoeveelheden kobalt
in het dagelijkse voedsel zijn niet giftig, maar zelfs noodzakelijk. Dit metaal is onder andere
een wezenlijk bestanddeel van vitamine B12. In het lichaam van een volwassene komt 1 - 2
gram kobalt voor.
Stabiliteit
De hoogte en de stabiliteit van de schuimkraag van bier hangt af van een groot aantal
variabelen. De temperatuur is een van de belangrijkste, maar ook de vorm en de reinheid
van het glas spelen een rol. Zelfs de uitschenksnelheid en de uitschenkhoogte bepalen het
volume en de stabiliteit van de schuimkraag.
Wie een flesje bier voor het openen flink schudt, weet dat deze behandeling garant staat
voor veel schuim. Door het schudden van het flesje of blikje wordt het koolstofdioxidegas dat
zich bij rust boven de vloeistof bevindt in het bier geslagen. De kleine gasbellen verdelen
zich over de vloeistof. Als het flesje wordt geopend, fungeren deze belletjes als groeipunt
voor grote bellen. Kleine luchtbellen onder in het glas zijn op eenzelfde manier het beginpunt
van de gasbelletjes die in een glas bier voortdurend opstijgen.
De stabiliteit van een schuimkraag kan uitgedrukt worden in de halfwaardetijd. De
halfwaardetijd van bierschuim is de tijd waarin het volume van het schuim met de helft is
verminderd. In een recht glas is dat de tijd die verstrijkt tijdens het inzakken van de kraag tot
op de helft van de hoogte. Een halfwaardetijd van 110 seconden geldt bij deskundigen als
heel goed.
Stuk uit de kraag
De stabiliteit van de schuimkraag wordt ook bepaald door de reinheid van het glas. Wie
tijdens het borreluur naast de pils ook vette worst of pinda's eet, ziet de kraag heel snel
inzakken. De echte bierdrinker wil niet dat na elke consumptie het glas wordt omgespoeld:
een steviger schuimkraag is de beloning.
De schuimkraag van een glas bier heeft volgens de overleveringen een suikerzieke het leven
gered. Een arts die regelmatig een pilsje nam in het café op de hoek merkte op dat de pils
van een van zijn vrienden steeds 'doodsloeg'. Na één slok zakte de schuimkraag van zijn
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maats' pils al in. De vriend bleek diabeet te zijn. Hij ademde aceton uit. Deze stof, die ook in
nagellak voorkomt, deed de schuimkraag inzakken.
Bepaling halfwaardetijd
Met eenvoudige en goedkope middelen is het mogelijk de halfwaardetijd van bierschuim te
bepalen. Dat gaat als volgt:

Benodigdheden:
- maatcilinder 100 ml of 250 ml of een ander niet te breed glas
- een chronometer
- diverse soorten pils (liefst op eenzelfde temperatuur)
- een meetlatje
- thermometer
Vereenvoudigde uitvoering
Schenk bier in een maatcilinder en meet de totale lengte van de schuimkolom. Meet de tijd
nodig om tot de helft van de oorspronkelijke hoogte in te zakken. Meet opnieuw de tijd om tot
een kwart in te zakken en tot een achtste van de oorspronkelijke lengte. Tel die tijden bij
elkaar en deel door drie. Dat is de gemiddelde halfwaardetijd.
Vragen en opdrachten
- Hoe nauwkeurig is de bepaling?
- Wat kan je doen om de nauwkeurigheid te verhogen?
Uitvoering:
Maak tabellen in je practicumschrift met de volgende indeling:
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Merk bier:
temperatuur:...°C

Tijd
(s)
0
20
40
…
300

lengte schuim
a (cm)

genormeerde lengte
x (cm) (= a - b)

b

0

ln x

Schenk bier met een dun straaltje in een maatcilinder van 100 ml zodat je veel schuim en
weinig bier krijgt.
Wacht tot de grootste bellen zijn geknapt en druk dan de chronometer in.
Meet met een meetlat elke 20 seconden de hoogte van de schuimkraag.
Neem de meetwaarden gedurende ongeveer 5 minuten op.
Herhaal het experiment met hetzelfde merk bier, liefst uit hetzelfde flesje.
Herhaal de proef met een ander merk bier of met hetzelfde bier op een andere temperatuur.
Vul de tabel in. Je krijgt de genormeerde lengte x door de laatste meetwaarde (b) van alle
vorige meetwaarden (a) af te trekken.
Bereken de waarde van ln x met je rekenmachine.
Zet in een grafiek de tijd langs de x-as en ln x langs de y-as.
Bekijk de punten kritisch. Je moet zelf bepalen door welke punten je de beste rechte kunt
trekken. Denk eraan dat de eerste en de laatste meetpunten niet de beste zijn.

Berekeningen:
Het inzakken van de schuimkraag volgt globaal een eerste orde kinetica. Als we de hoogte
van de schuimkraag op x stellen is de halfwaardetijd met een differentiaalvergelijking te
bepalen. Er geldt:

−

dx
= Kx
dt

(de afname van de hoogte is evenredig met de hoogte)
x = hoogte schuimkraag
dx = de verandering van de hoogte van de schuimkraag (afname, daarom
negatief)
dt = de verandering van de tijd
K = constante

Herschikking levert −

dx
= K.dt en integratie geeft: -ln x = K.t + C
x
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Bij t = 0 geldt met x = x0 en geldt
Vergelijking (1) wordt dan:

- ln x0 = C

- ln x = K t – ln x0

of

ln

x0
= K.t
x

Voor x = 1/2 x0 geldt t = t1/2. Vergelijking (2) wordt dan ln

(2)

x0
= K.t1/ 2 of ln 2 = K. t1/2
x0
2

Hieruit volgt dat t1/2 = ln 2 /K = 0,693/K.
K is de richtingscoëfficiënt van de rechte uit de grafiek die ontstaat als ln x uitgezet wordt
tegen t.
Resultaten
De te vinden halfwaardetijden
variëren van 87 (Heineken,
Benedict) tot 198 seconden
(Hoegaarden, Grolsch). De
meeste
waarden
liggen
tussen de 115 en 140
seconden (Bavaria, Kastaar,
Oranjeboom).
De duplo's komen vrij goed
overeen. De indruk bestaat
dat de halfwaardetijd licht
toeneemt naarmate de proef
vaker wordt uitgevoerd

Enkele malen is de stijging van het vloeistofniveau in de maatcilinder gemeten. Deze
meetwaarden geven alleen voor de eerste 30 seconden een eerste orde kinetica te zien. De
intervals moeten uiteraard korter worden genomen.
Conclusie:
De bepaling van de halfwaardetijd van bierschuim is klassikaal goed uit te voeren. Het is een
aantrekkelijke proef.
De structuur van de schuimkraag biedt mogelijkheden om theorie over eiwitten te
behandelen. Naast de bierbereiding en de biotechnologie kan ook de alcoholproblematiek ter
sprake worden gebracht (u kunt meten aan alcoholvrij bier).
De duplo's van de metingen komen redelijk overeen. De leerlingen moeten zelf besluiten
nemen over de beste meetpunten. Ze moeten zelf besluiten wanneer ze hun meting
beginnen en beëindigen. De wiskundige verwerking kan in de lagere klassen problemen
opleveren. De docent(e) kan dan een intoetsaanwijzing voor de rekenmachine geven. De
bierschuimproef kan een begin zijn van een vergelijkend warenonderzoek. De leerling maakt
kennis met het grote aantal variabelen dat een rol speelt. Hij/zij ziet dat het trekken van
conclusies uit de (klassikale) metingen zeer voorzichtig moet gebeuren. In een
vervolgonderzoek kan het temperatuureffect op de stabiliteit van de schuimkraag worden
bepaald.
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