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Hij bespringt Nijlkrokodillen en  worstelt 
met anaconda’s. Maar als de  camera’s 
uit zijn, puzzelt Freek Vonk (28), 
 bekend als huisbioloog van De wereld 
draait door, aan zijn hoogste doel: een 
 medicijn tegen  kanker. ‘Ik ben geen 
 adrenalinejunkie.’
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‘M
oet je zien!’  
Glunderend 
hangt Freek 
Vonk boven 
de Tupper-
warebak die 
hij zojuist 

heeft gepakt uit de broedkast van het 
Leidse Sylviuslaboratorium. Met dikke 
letters is op het deksel zijn naam gestift, 
zoals de kliekjes lasagne worden verde-
digd in de gezamenlijke koelkast van een 
studentenhuis. Afblijven! Van Freek! Hij 
trekt het deksel open en zucht theatraal 
als er zeven eieren zichtbaar worden. ‘Ik 
word papa. Nog vijf weken en dan gaan 
deze jongens mee naar huis. Taipans 
zijn het; een van de giftigste slangen van 
 Australië. En snel dat die jonkies zijn.’
Hij is rusteloos. Altijd al geweest. ‘Na een 
uur data analyseren in het laboratorium 
moet ik gewoon even een rondje om het 
gebouw rennen met een muziekje.’ 
Ook nu staat hij om de haverklap op 
van zijn krakende bureaustoel. Om 
de  machtige passen van een olifant te 
 imiteren, om te illustreren hoe een cobra 
hem ooit ‘vol in de bakkes’ spuugde of 
gewoon om even energie kwijt te kunnen. 
Wilde armgebaren. Woordenstroom in 
de vijfde versnelling.
Hij vertelt over zijn nieuwste  voornemen. 
‘Ik speel met het plan om zonder 
 bescherming met witte haaien te 
 duiken om bloed af te nemen. Als je ze 
eerst moet vangen, kan dat veel stress 
 veroorzaken, dus ik brainstorm over een 
 alternatief. Een stukje  meezwemmen 
aan de  staartvin en zo wat weefsel 
 verzamelen. Het zal veel voorbereiding 
vergen, maar het kan.’ 
Voor de zekerheid benadrukt hij h et 
maar. ‘Ik ben niet suïcidaal. Ik ben me 
bewust van de risico’s van het vak.’ Hij 
herinnert zich de collega’s die het niet 
kunnen navertellen. Hij weet hoe de 
beet van de giftige milosadder voelt. Hoe 
de adrenaline stroomt wanneer het fout 
dreigt te gaan. Laatst nog,  vastgezogen 
in de modder van de Zambiaanse 
 Kafuerivier. Een krokodil worstelend 
in zijn vermoeide handen, de dreiging 
van naderende soortgenoten, luipaarden 
achter hem in de bosjes. En het bootje 
dat steeds verder bij hem vandaan dreef.
‘Natuurlijk is het spannend allemaal, 
maar de rush is nooit het doel. Ik ben 
geen adrenalinejunkie. Ik verzamel gif, 
bloed en weefsel voor wetenschappelijk 

onderzoek. Ook nu staat dat centraal. 
Haaien kunnen heel moeilijk  kanker 
krijgen, dus ze bezitten misschien 
 lichaamsstoffen die mensen verdomd 
goed kunnen gebruiken. Die stoffen heb 
ik nodig. En trouwens: ik kan ook dood 
gaan als ik hier in de auto stap. Ik sta daar 
niet te veel bij stil.’
Hij staart even naar de vloer. Kaki 
 bermuda, V-hals, blauwe  strandslippers. 
Indiana Jones in een kraakwitte labjas.

crocodile hunter
Boven zijn bureau staan jampotjes 
met slangen op sterk water.  Daarnaast 
een doos met een plastic Steve Irwin- 
actiepop. Op de verpakking is de 
 overleden crocodile hunter beplakt 
met uitgeprinte foto’s van Vonk. Een 
 cadeautje van collega’s.
‘Ik weet dat er mensen denken dat ik 
Irwin kopieer,’ vertelt Vonk. ‘Dat ik een 
kunstje opvoer. Maar wat moet ik met 
die kritiek? Ik kan er niets mee. Ik vraag 
vaak advies hoe ik me kan opstellen voor 
de camera, maar het enige wat ik moet, 
is mezelf zijn. Als ik tijdens opnames een 
kudde zwemmende olifanten tegenkom, 
sta ik te stotteren van enthousiasme. Ik 
kan helemaal niet acteren, dit ben ik. En 
als je op een krokodil springt en je praat 
er een beetje vrolijk bij, word je al gauw 
gezien als de nieuwe Irwin.’
Het liefst sleept hij wilde dieren echter 
niet voor de camera, maar bestudeert hij 
ze gewoon van een afstandje op zijn buik 
in het zand. Precies zoals hij twintig jaar 
terug al kikkers spotte bij zijn ouderlijk 
huis in Dordrecht. En toen was er dat 
vriendje met een slang in een terrarium. 
Vader die moeder overhaalde. Blokken 
bevroren muizen tussen de spinazie in de 
vriezer. En 110 slangen in zijn jongens-
kamertje als eindresultaat.
Grijnzend: ‘Ik had 2000 gulden  gespaard 
voor een scooter, maar kocht er mijn 
 eerste slang voor. Daarna was het hek 
van de dam. Op mijn 18de ging ik uit 
huis omdat ik geen gifslangen mocht 
houden. Ik had twee kamers in een soort 
studentenklooster helemaal propvol met 
slangen. Ik betaalde de huur, maar sliep 
en douchte uiteindelijk gewoon weer bij 
mijn ouders. Niet normaal.’
De 75 slangen die nu in ontsnap-
pingsdichte kamers in zijn Haagse 
 appartement huizen, houdt hij puur voor 
zijn onderzoek. Als 23-jarige  student 
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 publiceerde hij al in het prestigieuze 
 wetenschapstijdschrift Nature en twee 
jaar later scoorde hij zelfs de cover met 
een studie naar de evolutie van giftanden. 
Hij sleepte de laatste vijf jaar voor meer 
dan 320.000 euro aan  studieprijzen en 
toptalentbeurzen in de wacht, waardoor 
hij na zijn promotieonderzoek in  Leiden 
is blijven plakken. Zijn  specialisatie: 
 gifstoffen analyseren voor het  gevecht 
tegen kankercellen, tuberculose,  multiple 
sclerose; of de ontwikkeling van nieuwe 
virusremmers,  antibiotica,  pijnstillers en 
verdovingsmiddelen. ‘Er zijn  wereldwijd 
ongeveer duizend  dierlijke gifstoffen 
 onderzocht, waarvoor er zo’n tien à 
vijftien gebruikt worden in medicij-
nen. Maar er zijn zeker tien tot  twintig 
miljoen gifstoffen op aarde nog te 
 analyseren!’
Op serieuze toon: ‘We boeken absoluut 
resultaten, maar ik ga hier niet zeggen 
dat we over tien jaar niet meer sterven 
aan kanker. Toen ik in De wereld draait 
door vertelde over cobragif als potentieel 
medicijn tegen multiple sclerose, kreeg 
ik wanhopige mailtjes van patiënten. We 
zijn op weg, maar ik wil geen hoop geven 
die nog niet gerechtvaardigd is.’

Bleek wegtrekken
‘De koekjessnijderhaai is een beestje 
van 40 à 50 centimeter dat leeft in alle 
 wereldzeeën. Normaal hebben haaien 
ter camouflage licht weerkaatsende 
 schubbetjes op hun buik, maar de 

 koekjessnijder heeft een zwarte band 
die voor dolfijnen of andere haaien juist 
 opvalt. Niet slim toch? Maar wacht. Hij 
lokt grote roofvissen uit de diepte en 
blijft stil hangen. Hij voelt ze  dichterbij 
komen en blijft wachten. En dan,  precies 
als ze hem willen pakken… Bam! Hij 
draait zich ineens om, zet zijn  gigantische 

CirCUs vOnK
Na zijn Nature-publicaties en een enthousiast ADHD-
filmpje op zijn site werd Vonk in 2009 ingevlogen voor 
gesprekken met de Amerikaanse productiemaatschap-
pijen Divers (Bear Grylls: Man vs. Wild) en Creative 
 Differences (Grizzly Man). Via laatstgenoemde scoorde 
hij een optreden in de Discovery Channel-hit Time Warp 
en werd hij gevraagd voor een spin-off van Venom Hunter 
(dat hij afwees) en een eenmalige eigen special onder de 
titel Ultimate Predators: King of Kings. Ook werden er 
pilots geschoten voor National Geographic. De zender is 
geïnteresseerd, maar er is tot op heden geen concreet 
vervolg omdat hij gevraagd is eerst aan zijn accent te 
sleutelen. Vonk: ‘Ik heb logopedie gehad, maar luister nu 
vooral naar de intonatie en het accent van Amerikaanse 
stand-up comedians via mijn iPhone.’ 
In eigen land werd Vonk al snel opgepikt door De wereld 
draait door, komt hij regelmatig opdraven bij Giel  Beelen, 
schrijft hij columns voor TrosKompas en Kijk (binnenkort)  
en komt in november bij National Geographic Junior zijn 
eerste kinderboek uit. Over een eigen programma wor-
den door manager en programmamaker Herco van 
Houdt van Nuts&Friends Media – waar hij onder contract 
staat – ‘vergaande gesprekken’ gevoerd met omroepen. 
Vonk: ‘Maar ik heb helemaal geen haast, joh. Ik ben pas 
28. Het is makkelijk om impulsief ergens in te springen, 
maar ik wil graag langer blijven dan een eendagsvlieg.’

bek vol tanden in hun huid, draait er een 
koekje vlees uit en zwemt weg.’ Vonk 
klapt in zijn handen. ‘Fucking hell, dat 
is briljant, hè! O sorry man, ik spuug je 
helemaal onder.’
Zoals vinyljunkies wekelijks een andere 
plaat bovenaan hun lijstje zetten, zo heeft 
Vonk steeds een nieuw favoriet dier. Het 
zijn de verhalen die hij wil  vertellen nu 
hij op tv is en de interesse heeft  gewekt 
van  productiemaatschappijen (zie kader). 
Het is tijd voor goede  dieren-tv, zeker in 
Nederland waar het genre op zijn reet ligt 
sinds de natte neuzen van Martin Gaus. 
‘Sommige mensen staan zó ver van de 
natuur af. Een schorpioen heeft even-
veel recht op bescherming als zo’n 
 pluizige pandabeer; die overigens in 
koelen  bloede schapen kan omleggen. 
De grens tussen angst en fascinatie is 
vaak flinterdun en tv kan een rol spelen 
in die  mentaliteitsverandering. Kijk naar 
Matthijs van Nieuwkerk. De eerste keren 
dat ik een slang meenam, trok hij bleek 
weg, maar nu leunt hij steeds een stukje 
stoerder voorover.’ 
Hij weet dat hij soms klinkt als een 
 treehugger, maar de kritiek glijdt van 
hem af als water van een Pacifische 
 walrus. ‘Ik ga niet hypocriet lopen doen. 
Natuurlijk heb ik weleens vliegen dood-
gemept, maar ik zet ze liever buiten. Het 
is  leven. Die beestjes zijn geavanceerder 
dan de beste supercomputer. Ik heb wel 
zo’n elektrische vliegenmepper, maar 
die  gebruik ik alleen om mijn broertje 
 schokkies te geven.’

inhoudsloos
Zijn bestaan is de  ideale  combinatie 
van zijn passies. De ene dag tussen de 
 neurotoxines en  corticosteroïden in het 
lab, de volgende met Johan de Varaan 
naar Giel  Beelen om de eindstand van 
de eredivisie te voorspellen, en dan snel 
weer naar  Afrika om te filmen en gif te 
 verzamelen.  Helemaal alleen met een 
Jägermeister voor de tent, luisterend 
naar fluitende poekoeantilopes. Ultieme 
 momenten van geluk.
‘Maar als ik moet kiezen ga ik voor het 
laboratorium,’ besluit hij resoluut. ‘Ik 
vind het leuk om te vermaken, maar ik 
wil geen inhoudsloze entertainer zijn. 
Steve  Irwin was populair, maar liep wel 
het risico dat mensen niet meer naar zijn 
 boodschap luisterden. Mijn onderzoek is 
het belangrijkst. Uiteindelijk is dat wat ik 
ben: een wetenschapper.’  57


