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Toverdrank
De stripheld Asterix heeft een toverdrank waarmee hij ineens
bruist van de energie en kracht. Tegenwoordig geloven we niet
meer zo in dat soort drankjes, maar vroeger was dat anders.
Eeuwenlang zijn onderzoekers op zoek geweest naar zo’n
wondermiddeltje. En een van hen slaagde er ook nog in zo’n
drankje te maken. Dat was de apotheker Angelo Mariani.
Hij komt net als Asterix uit Gallië – nou ja, Frankrijk. Zijn
opwekkende drankje, de Marianiwijn, bestond uit wijn en
cocabladeren. Precies: cocabladeren. Dezelfde cocabladeren waar
je cocaïne van maakt. Pure drugs dus. De Marianiwijn werkte
niet zo spectaculair als de toverdrank van Asterix, maar had
wel degelijk veel effect. Zo veel zelfs, dat beroemde schrijvers
als Jules Verne, de Britse koningin Victoria, de Amerikaanse
president McKinley en zelfs paus Leo XIII openlijk reclame
maakten voor het drankje… Want niets hielp zo goed tegen
hoofdpijn en vermoeidheid als deze wijn.
Iemand die zo’n drankje ook wel kon gebruiken was de
Amerikaanse arts John Pemberton. Hij was in de oorlog
gewond geraakt en gebruikte van alles tegen de pijn. Van al die
middeltjes kreeg hij weer hoofdpijn en hij was altijd moe. Het
drankje van Mariani kwam dus uitstekend van pas. Pemberton
had alleen één probleem: hij woonde in Atlanta, en daar was
alcohol verboden.
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Hij verving de wijn daarom door een
frisdrank met veel suiker. En lekker
dat dat was! Hij wilde het meteen
op grote schaal verkopen. Zelf had
hij geen groot zakelijk talent, maar
zijn boekhouder Frank Robinson had
dat wel. Die bedacht ook de naam:
Coca-Cola. Hij schreef die naam in
het zwierige handschrift van de
boekhouders van toen op de f lesjes.
En zo zien die letters er vandaag de
dag, meer dan honderdtwintig jaar
later, nog steeds uit.

Een paar jaar na Pemberton en een paar honderd kilometer
noordelijker, vond een apotheker een drankje uit tegen buikpijn.
Er zat onder andere pepsine in, een middel dat je spijsvertering
op gang brengt. Het pepte je op en zorgde ervoor dat je je snel
weer fit voelde. Naast prik en suiker zat er vanille en kolanoot
in. Vandaar dat hij de drank Pepsi/Cola noemde. En ook dit
drankje werd al snel een grote hit.
Zo waren er meer dan honderd jaar geleden al twee soorten cola
die nu nog steeds heel populair zijn. De ingrediënten van de
dranken zijn wel veranderd: cocaïne zit er allang niet meer in.
Wat er wél in zit? Tja, bij Coca-Cola is dat geheim. Het originele
recept ligt goed bewaard in een kluis. Als je het toch wilt weten,
moet je gewoon op het etiket van Pepsi kijken. De smaken lijken
zo sterk op elkaar dat de ingrediënten ongetwijfeld voor het
grootste deel dezelfde zullen zijn.
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