
DROP BUITEN NEDERLAND
Omdat ik drop in Amerikaanse media nooit tegenkom, en het vanuit 
het overzeese Koninkrijk hoogstens bij liquorice allsorts blijft had 
ik de indruk dat drop zoals wij dat kennen buiten Nederland niet 
bestond. Maar na een beetje onderzoek bleek ik dat fout te hebben!

Om te beginnen met dat beetje dat ik wel kende: onze ‘Engelse drop’ 
komt inderdaad uit Engeland, en heet daar liquorice allsorts. Als 
je het wel eens gegeten hebt zal je weten dat de meeste van deze 
snoepjes relatief weinig drop bevatten. Er zit veel kokos in, en ook 
anijs. Alhoewel Engelse drop voornamelijk in Engeland en Neder-
land gegeten wordt, komt het ook elders voor, met name in Scandi-
navië en Zuid-Afrika.

In de Verenigde Staten is drop ook verkrijgbaar, al zal je het er zeker 
veel minder tegenkomen dan in Nederland. Ook de diversiteit is heel 
veel lager. Veel verder dan dropveters en dropblokjes komt het niet. 
Dan zijn de dropveters ook nog ‘s niet altijd echt drop: aardbeiveters 
worden net als dropveters verkocht als liquorice. Daarnaast wordt 
in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot in Nederland, haast noo-
it salmiak gebruikt. Op zoek op de website van Walmart kwam ik 
slechts één dropproduct met salmiak tegen, en daarbij staat de dis-
claimer particularly strong and aromatic. Bij ons zit het in vrijwel 
elke drop: zelfs in die makke Harlekijntjes!

Over salmiak gesproken: het schijnt eigenlijk best wel ongezond te 
zijn. De Europese Unie wilde in 2012 een wet doorvoeren die het 
maximumpercentage salmiak in eten zou vaststellen op 0,3%. In 
Nederland zit er in zoete drop al meer dan dat, laat staan in zoute! 

De restricties die er uiteindelijk zijn gekomen zijn 
gelukkig niet van toepassing op drop. 
Voordat deze Europese wetgeving er was was in Duitsland, waar drop 
vooral in het noorden ook enige populariteit geniet, de volgende 
boodschap verplicht op alle drop met een salmiakgehalte van boven de 
2%: Erwachsenenlakritz – kein Kinderlakritz. 

In de Noordse landen is drop echter ook populair, en zeker wel met 
veel salmiak. Ik kwam op een Noordse touristische website zelfs de 
suggestie tegen dat zij meer drop zouden hebben dan Nederland! Ik 
ben niet overtuigd, maar zo’n boude stelling straalt zeker liefde voor 
drop uit.
Het schijnt dat met name in Finland de drop flink zout is. Ik had 
eigenlijk wel wat willen proeven, maar vanuit Nederland uit een Finse 
supermarkt bestellen leek me niet haalbaar. Wel vond ik heuse premi-
umdrop: het Finse Lakrids by Bülow verkoopt 450 gram drop met een 
prijskaartje van €22,50.

Tot slot nog iets over Japan. Drop wordt daar niet verkocht in su-
permarkten of snoepwinkels, maar zoethout wordt wel gebruikt in 
medicijnen. Het zal dus geen positieve associaties opwekken! Ook de 

textuur wordt niet gewaardeerd: de 
Japanese Wikipediapagina maakt 
een vergelijking met bandenrub-
ber… Er is echter wel Japans snoep 
dat                oftewel drop, heet! Op 
de naam na (waarvan de etymolo-
gie overigens onzeker is) heeft dit 
helaas niks met ons drop te maken.
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