Een magisch
drankje

VERHAAL

Inge Misschaert • Illustraties Peter De Cock
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p mijn schrijftafel liggen de foto’s
uitgespreid. Ik bekijk ze een voor
een en glimlach. Het lijkt lang
geleden, maar dat is het niet.
Dan neem ik het voorwerp dat ernaast
ligt in mijn hand. Het lijkt op een steen,
maar het is een soort stenen hamer.
Mijn hand gloeit ervan en meteen flitst
het beeld van het meisje weer voor mijn
netvlies. Naulaa.
Mijn verhaal begint ergens halverwege
de zesde klas. We keken allemaal
reikhalzend uit naar de middelbare
school. Maar het hoogtepunt van het jaar
was de schoolreis. We reisden helemaal
naar Frankrijk, naar de Dordogne.
Het was heerlijk, van de eerste tot
de laatste minuut …
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Op de voorlaatste dag stond er een uitstap naar
Lascaux gepland. Dat dorp is wereldberoemd voor
zijn grotten. Ik verwachtte er niet veel van. Maar toen
we er waren, viel mijn mond open.
In die grotten vind je namelijk rotsschilderijen die
meer dan 10 000 jaar geleden zijn gemaakt. Je ziet er
bizons, runderen, neushoorns, paarden en stieren.
Het is gewoon prachtig!
Nochtans is het niet de echte grot. Het is een replica.
Een nagemaakte grot, dus. In de echte mag niemand
binnen, omdat ze bedreigd wordt door schimmels en
bacteriën.
Na het bezoek aan de grotten, waar meester Frank
mij zo ongeveer naar buiten moest dragen, gingen we
terug naar de jeugdherberg.
‘Omdat het de laatste avond is, hebben we
een verrassing voor jullie’, kondigde de meester aan,
met pretlichtjes in zijn ogen. ‘Een dropping waarbij je
je weg naar de herberg moet zoeken!’
De hele klas joelde enthousiast.

28

Gewapend met een zaklamp, het gsm-nummer van
meester Frank en een kaart, gingen we op pad.
Ver uit elkaar verwijderd waren we niet, want ik kon
de groepjes goed horen. Angstige gilletjes en
gesmoord gegiechel maakten het toch een beetje
minder eng.
Ik liep samen met Dora en David. Moeilijk was het
eigenlijk niet, om de weg terug te vinden. Maar toen
zag ik een bordje waar de tekening van een grot op
stond. De echte grotten, flitste het door mij heen. Heel
even meende ik in de verte een gloed te zien …
Toen we bij de herberg aankwamen, steeg er gejuich
op. De bloemenweide voor de herberg was feestelijk
versierd. Er hingen lampionnen tussen de bomen en
er stonden tafels met schalen vol heerlijke broodjes
en pizza’s. Meester Frank toonde zich een artiest
op zijn gitaar. De uitbaatster ging rond met
een dienblad vol drankjes.
‘Une boisson magique’, knipoogde ze. Een magisch
drankje, dat ons de prachtigste dromen zou geven.
Het was heerlijk … De bitterzoete, pure chocolademelk met kaneel deed me helemaal gloeien.
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Die nacht werd ik plots wakker. Ik knipperde met
mijn ogen en tastte naar mijn zaklamp. Mijn handen
grepen in zand en schuurden langs glibberige rotswanden. Ik hijgde in paniek. Waar was het licht?
Plotseling verscheen er een lichtje in de verte.
‘Janaaaa’, zong een stem zangerig. ‘Janaa …’
Een meisje legde voorzichtig haar hand op de mijne.
Haar vingers waren vuil. Ze leek even oud als ik. Ze
wees op zichzelf.
‘Naulaa’, lachte ze. En toen wenkte ze me.
Ze nam me bij de hand en ik krabbelde overeind. We
gingen een tunnel binnen. Ik kreeg kippenvel. Mannen
en vrouwen beschilderden geconcentreerd de muren.
Ze graaiden met hun vingers rode en gele klodders
leem uit aarden potten en smeerden die op de muren
uit. Eentje zag ik spuwen naar zijn tekening, een
andere man was met zijn tenen aan het verven. In
de verte hoorde ik tromgeroffel en zingende mensen.

Terwijl we voorbij de schilderende mensen liepen,
zong Naulaa zachtjes mee. Ik keek naar mijn voeten,
die onder het stof zaten. Iets in mij kriebelde om het
ook te proberen, maar ik durfde het niet goed vragen.
Toen kwamen we aan het einde van de tunnel.
Een oude vrouw spuwde met een rieten pijpje leem
naar de wand. Ze maakte een stier, zag ik.
Naulaa wees naar de muur en gebaarde naar de kom
met rode leem. Ik aarzelde. Maar toen nam ze mijn
vingers en doopte die in het goedje. Het was koud,
maar niet vies.
Naulaa giechelde. Samen tekenden we een grote
bizon, ik maakte rode en gele vegen en zij bracht met
een klein stenen hamertje het zwart aan.
Toen we klaar waren, gingen we in het zand zitten en
keken naar de tekening, tot mijn ogen zwaar werden
en alles donker werd. In mijn hoofd galmde de muziek
van de zingende mannen en vrouwen nog lang na.
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Ik werd wakker van de gong die meester Frank elke
ochtend een paar keer luidde.
‘Slaapkop’, lachte Dora, die al aangekleed was. ‘Haast
je, of het ontbijt is op!’
Ik stommelde uit bed en schrok toen iets met een
klap op de grond viel. Ik raapte het op en hapte naar
lucht. In mijn hand hield ik het minihamertje van
Naulaa. Toen ik naar mijn voetzolen keek, bleek er
rode leem aan vastgekoekt te zijn …

Ik staar naar de poster van de bizon die naast mijn
bed hangt. Ik kan hem uit mijn hoofd natekenen en
voel nog steeds de zachte hand van Naulaa op mijn
arm. Als ik mijn ogen sluit, hoor ik het gezang. Ik
weet dat het niet kan, maar in mijn hart voel ik dat
het echt was. Misschien was Naulaa een verre voorouder van mij? Ik weet het niet, maar het hamertje en
het verhaal zal ik altijd koesteren.
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Beluister dit verhaal op www.zonneland.be.
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