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 Drank & bugs
Wetenschap moet tegenwoordig maatschappelijk relevant zijn. 
Daar is iets voor te zeggen, want het is de maatschappij die de 
wetenschappelijk onderneming financiert. De wetenschap-
pers, entomologen incluis, doen hun best om aan deze wens 
tegemoet te komen. Ze doen mee aan grootscheepse projecten 
om de gewone man met wetenschap in aanraking te laten 
komen. De overheid geeft in de Nationale Wetenschapsagenda 
het publiek de kans te vertellen wat ze graag zouden willen dat 
wetenschappers gaan uitzoeken. Er worden brainstormsessies 
georganiseerd om te bedenken wat het publiek zou aanspreken. 
Alles met veel goedbedoeld enthousiasme. 

Maar wat wil dat publiek nu eigenlijk echt? Wat vinden jon-
geren interessant? Als ik naar mijn tienerdochters kijk, bespeur 
ik weinig enthousiasme voor open dagen, publiekslezingen of 
‘stel een vraag’-sessies. Dat ruikt naar schoolwerk. ‘Ze willen 
wat van me’. Nee, de dames bepalen zelf wel waar ze hun aan-
dacht aan besteden. Ze hebben hun eigen hobby’s. En ze hebben 
snapchat, netflix en youtube.

Misschien moeten we het over een andere boeg gooien.  
Als we jongeren willen bereiken, moeten we wat meer open 
staan voor wat die jongeren echt bezig houd. Daarom hier  
een voorzet: een nieuwe tekst voor de hit ‘drank & drugs’ 
van Ronnie Flex en Lil Kleine. In te zingen door getalenteerde 
NEV’ers. Mooie video erbij en met een beetje geluk halen we  
net als het origineel ruim 33 miljoen hits op youtube. 

Hey ouwe, wil je wat te kanen?
Worsten van meelwormen
Burgers van sprinkhanen
Insectenburgers uit de supermarkt.
Dat gaan we echt niet eten dus
Dat wordt een hartinfarct

Een stel geleerde lui en hun fans
In de bossen bij de Duitse grens
Ze doen insecten op ons bord
Denken dat wat wordt
Ik zeg je gast, dat boeit geen mens

Ze halen alles uit de kast
Festivals, kookboeken en nu de supermarkt
Ze zeggen dat het de honger in de wereld uit kan roeien
Ik zeg boeie
Ik rook alleen wat ik kweek 
Als ik rijk ben eet ik elke dag steak

Het is net als met paddenstoelen
Die ga je niet eten
Die moet je voelen
Paddo’s om je hersens af te koelen
 
Alle tieners zeggen ja tegen MDMA
Geef ons insecten waar je high van wordt
Bicho de taquara
Hallucineren in je slaap
Indianenmieren
Zo stoned als een aap

Als je bitch wil chillen, dat is dat geen probleem
Dan ga ik er heen
Maar ik ga niet alleen
Want ik heb drank en bugs

Ik heb drank
en bugs
drank
en bugs
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… ruim 33 miljoen keer bekeken op youtube …


