
Geen V-trui zo vertrouwd
als die van Marc Van
Ranst. We kennen ook de
wallen onder zijn ogen en
de vaderlijke rust van zijn
stem. Dagelijks spreekt
hij ons toe en de meesten
hebben veel aan zijn
woorden. Maar de man in
die V-trui kennen we
 amper. Uw krant dook
met familie, vrienden en
collega’s van Van Ranst 
in de eerste dertig levens -
jaren van de bekende
 viroloog, op zoek naar 
de bouwstenen van zijn
carrière en persoonlijk-
heid.

• SANDER VAN DEN BROECKE •

«Marc moest niet ve

Nerd en blokbeest,
maar ook  ‘ladies man’
die bierwedstijd wint

DE JONGE JAREN VAN 
MARC VAN RANST

oe de wetenschapper in Marc
Van Ranst werd geboren, las u
in de vorige aflevering. Rond
zijn twaalfde kreeg hij een
microscoop cadeau, hij
bouwde in de kelder van zijn
ouderlijk huis in Boom een

labo en sloot zich daar vaak uren aan een stuk
op. Wat eerst een zoveelste bevlieging leek
van een jongen die alles wilde proeven, werd
een way of life: met één oog dicht en het an-
dere tegen een lens gedrukt, gebogen boven
een kweek of organisme, popelend om iets te
zien dat niemand eerder heeft gezien. De
hobby werd een passie, dan een studie, dan
een beroep en uiteindelijk iets wat hem
 genoeg eer, titels en bekendheid bezorgde
om in tijden van epidemieën het hele land te
mogen gidsen.

Les voorspellen
Maar zo ver zijn we lang nog niet. De tiener
Marc Van Ranst is een jongen die je op straat
voorbijloopt zonder hem op te merken. Wat
dat betreft is er niet zo heel veel veranderd.
Van Ranst is eerder klein en draagt nooit iets
opvallends. Hij is geen hardrocker of new
 waverof discokikker zoals er begin jaren
tachtig veel rondlopen, hij ziet er uit als de
doorsnee Vlaamse dorpsjongen van toen.
Een goeie leerling ook, maar dat zijn ze in zijn
klas in de Latijn-Wetenschappen van het
Onze Lieve Vrouwcollege in Boom bijna alle-
maal. Al is Marc misschien nog iets slimmer.
Jeugdvriend Werner Verbruggen, een arts die
vandaag als specialist intensive care Covid-19
patiënten verzorgt in het AZ Elisabeth in
 Zottegem, heeft de hele middelbare school
en universiteit doorlopen met Van Ranst.
«Wij zijn van de eerste generatie die met
 rekenmachines moest werken. Je kon daar
ook zelf programma’s voor schrijven, maar
dat deed niemand. Behalve Marc, natuurlijk.
Die was er meteen mee weg.»
Marc Van Linthout, leraar biologie en schei-
kunde, noemt het klasje van vijf dat hij voor
zich kreeg, uniek. «Zonder dat ik had gezegd
wat we de volgende les zouden bespreken,
hadden ze dat zelf al geraden én voorbereid.
Zo veel motivatie heb ik bij leerlingen nooit
meer meegemaakt. En toch deed Marc me op
dat vlak nog opkijken. Voor zijn maturiteits-
examen in het laatste jaar stelde hij iets voor
wat geen enkele leerling voor of na hem nog
heeft gedaan: hij wilde een bacteriologisch
onderzoek doen. Hij kon daarvoor terecht in
het laboratorium van ziekenhuis Den Brandt
in Boom, zei hij. Toen hij op de grenzen van
zijn amateur-opstelling in de kelder was
 gebotst, was hij daar gaan aankloppen en hij
had die mensen zo ver gekregen dat hij er aan
de slag mocht.» 

Zeldzaam als een paaldanseres
De netwerker in Van Ranst begon stilaan op
volle toeren te draaien. Later, op de univer -
siteit, zou hij hetzelfde doen. Binnen de
 kortste keren wist hij welke assistenten hem
konden helpen bij zijn privé-onderzoeken en
als eerstejaarsstudent geneeskunde slaagde
hij er al in om actief mee te mogen werken in
een academisch laboratorium, een omgeving
waar een snotneus van achttien even zeld-
zaam is als een paaldanseres.
Het eindwerk van Van Ranst in de humaniora
benaderde volgens Van Linthout de perfectie.
Met de leraar scheikunde die sandalen droeg
onder een confectiepak, ging Van Ranst ook
stappen in de natuur. Ook broer Wim en
vriend Werner maakten deel uit van diens
 afdeling van Jeugd en Natuur. «We waren
eens een weekend in de Eiffelstreek, en toen
zijn we, onder impuls van Marc, ’s avonds laat
ongezien uit de jeugdherberg geglipt», zegt
Wim. «Helaas was er in de buurt niks te
 beleven en hebben we gewoon wat door de
donkere straten gedoold.» Een groot avon-
tuur was dat verboden uitstapje niet en ook
geen bewijs van echte rebellie, maar het
toont wel aan dat de jonge Van Ranst meer
was dan alleen een nerd en een blokbeest.
Dát beeld klopt maar voor negentig procent.
«Niemand zal Marc ooit saai hebben gevon-
den», zegt Werner Verbruggen. «Daar maakte
hij veel te graag plezier voor.»

Littekens van proef
Maar pas op de universiteit – twee jaar Die-
penbeek, vijf jaar Leuven – zag Verbruggen
hem helemaal openbloeien. «Bij hem thuis 
– zijn vader was ondertussen onderwijs -
inspecteur geworden en er kwamen veel
 leraren over de vloer – moet hij toch een
 zekere druk hebben gevoeld. In Diepenbeek
viel die weg.» Dat openbloeien manifesteer-
de zich op verschillende manieren. Van Ranst
studeerde voor arts, maar had duidelijk zijn

zinnen al gezet op een wetenschappelijk
 carrière. «Hij heeft het nooit met zo veel
woorden gezegd, maar ik weet bijna zeker
dat hij toen al prof wou worden», zegt
 Verbruggen. «Hij had toen ook al een houding
tegenover de wetenschap die je op die leeftijd
zelden tegenkomt. «Als je er iets wil uithalen,
moet je er ook veel van jezelf durven in te
 steken», zei hij. Hij heeft nu nog altijd lit -
tekens op zijn voorarm van een medische

proef waaraan hij in zijn studententijd heeft
meegewerkt. Later zou hij zichzelf opzettelijk
met het norovirus besmetten, waardoor hij
een paar uur boven de pot mocht gaan
 hangen. Neen, een normale is Marc nooit
 geweest.»
Ook de leiderskwaliteiten van Van Ranst
kwamen steeds nadrukkelijker boven -
drijven. Hij werd in Diepenbeek preses van
het Studenten Coördinatie Comité, de voor-
loper van de studentenraad, en liep in die
hoedanigheid mee op kop van een betoging
tegen hoger inschrijvingsgeld. Een politiek
activist was hij nog lang niet – pas in 2014 zou
hij zich op die manier in het openbaar profi-
leren – hij was ook geen lid van een politieke
beweging, maar maatschappelijk engage-
ment was hem niet vreemd.
Als preses hing hij ook het fuifbeest uit. Can-

tussen of zuipwedstrijden ging hij niet uit de
weg. «Hij won die zelfs», weet Verbruggen
nog, «en daar had hij een strategie voor. Om
de drie pinten slaagde hij erin om ongezien
ergens over te geven, zodat hij nooit dronken
werd. Typisch Marc. Hij hield ook gewoon
van uitdagingen. Hij sportte in die tijd amper,
maar toen er voor het eerst een kwarttriatlon
georganiseerd werd aan de universiteit, heeft
hij zich ingeschreven, is hij als gek beginnen
trainen en hij heeft die wedstrijd ook
 uitgedaan.»
Dat maniakale zal altijd blijven. Van Ranst zal
zich als dertiger bijvoorbeeld op bergbeklim-
men storten met dezelfde toewijding waar-
mee hij op wetenschap was gevlogen. Op de
trappen van het UZ Leuven kon je hem puf-
fend en zwetend kruisen, terwijl hij met een
rugzak vol stenen naar boven liep. En toen de
vrouwen in zijn labo niet zo heel lang geleden
allemaal een fitbit gingen dragen, zo’n
 horloge dat stappen telt, kocht hij er ook één.
«En Marc was erop gebrand om elke dag het
hoogste aantal stappen op dat tellertje te
hebben», zegt Elke Wollant, de manager van
dat labo. «Soms begint hij ook te lopen, om af
te vallen. Hij doet dat dan heel fanatiek,
speelt tien kilo kwijt en dan is het weer voor-
bij en hervalt hij in zijn oude gewoontes. Als
ik met hem op restaurant ga, bestelt hij altijd
frieten en laat hij zijn groenten liggen. Aan
het begin van de coronacrisis, toen we echt
heel lang moesten doorwerken, is hij er zelfs
in geslaagd om drie avonden op rij pizza naar
ons labo te laten brengen.»

Proffen entertainen
Van Ranst wil niet alleen winnen, hij weet
ook al jong hoé je dat doet. «Marc had altijd
goeie punten», zegt zijn vriend Werner
 Verbruggen. Op een dag vertelde hij me zijn
geheim. Hij blokte zijn cursussen, maar deed
er nog een schepje bovenop. Voor elk monde-
ling examen zocht hij op wat de ‘dada’ van de
prof in kwestie was, een onderwerp waarin
die heel erg geïnteresseerd was. Marc las zich
grondig over dat onderwerp in en smokkelde
het, desnoods via een omweg, in één van zijn
antwoorden. «Je moet het interessant maken

Hij heeft zichzelf ooit 
opzettelijk met het norovirus 
besmet, waardoor hij 
een paar uur boven de pot 
mocht gaan hangen. 
Neen, een normale is Marc 
nooit geweest
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Op zijn 15, met wilde haren en  zelfzekere blik.  Van Ranst 
was dan wel een  blokbeest, saai was hij niet. 
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(naast hem): 

«Ze raadden wat we
volgende les zouden

zien en bereidden
dat dan al voor.

 Ongezien.» 
Foto’s Johan Jacobs, RV

eel moeite doen om de

voor die proffen, je moet ze een beetje enter-
tainen», zei hij. Ik ben die truc ook beginnen
toepassen, en ja hoor, hij werkt gewoon.»
Een jongen die proffen kan verleiden, die kan
dat vermoedelijk ook met meisjes. En ook dat
deed de jonge Van Ranst. Vrienden en familie
doen extreem geheimzinnig over zijn liefdes-
leven, maar Werner Verbruggen geeft toch
iéts toe. «Laten we zeggen dat Marcske niet
veel moeite moest doen om de interesse van
vrouwen te wekken, als je me begrijpt. Hij
kon gewoon goed met meisjes overweg, ook
als er geen romantiek mee gemoeid was. Op
de unief zag je hem meestal met een paar
 studentinnen om zich heen. Voor hen was hij
een soort vertrouwenspersoon, had ik de
 indruk. Iemand die het voor hen opnam, die
ze hielp, de galante ridder een beetje. Ik her-
inner me dat we voor anatomie eens een lijk
moesten opensnijden. Er stonden twee meis-
jes vooraan die daar duidelijk niet veel zin in

hadden. Marc moet dat ook gezien hebben 
en hij is in hun plaats als eerste aan die
 onverkwikkelijke taak begonnen. Ze waren
hem achteraf enorm dankbaar.»

Praten tegen ‘zijne peter’
Stepanka Vanacova is vandaag professor
 Microbiologie aan de universiteit van Brno in
Tsjechië en een verre vriendin van Van Ranst,
maar toen ze twintig jaar geleden aan het
 begin van haar carrière stond, hadden ze een
korte romance. «Hij kon heel goed met
 vrouwen overweg. Hij is het type man waar-
bij vrouwen zich meteen op hun gemak voe-
len. Helemaal geen macho, rustig, verstan-
dig, attent en ook nog eens grappig. Hij wéét
gewoon hoe hij je vertrouwen kan winnen.»
En dat geldt niet alleen voor vrouwen. Dat
Van Ranst zo goed kan netwerken, is geen
toeval. «Had Marc gewild» zegt Vanacova,

«dan was hij een uitstekende acteur gewor-
den. Hij verstaat de kunst om zich aan te
 passen aan mensen en situaties. Hij benadert
die altijd op de best mogelijke manier, bijna
als een kameleon. Vrouwen, professoren,
 politici, arbeiders, hij voelt bijna instinctief
aan hoe hij ze het beste kan behandelen. Voor
hem is dat een spel, maar het mooie is dat hij
dat spel eerlijk speelt en met alleen maar
goeie bedoelingen. Iemand met die eigen-
schappen zou heel goed manipulatief kun-
nen zijn, maar dat kantje heb ik bij hem nooit
ontdekt. Natuurlijk haalt hij er zijn voordeel
uit, maar nooit ten nadele van een ander.»
Het maakt van Van Ranst niet alleen een uit-
stekend netwerker, maar ook een hele goeie
lesgever en de geknipte wetenschapper voor
televisie. «Als kind», zegt zijn broer, «keken
we vaak naar Chriet Titulaer op tv, die Neder-
landse wetenschapper met zijn ringbaard die
heel moeilijke onderwerpen heel simpel kon
uitleggen. Het kan niet anders of dat heeft in-
druk gemaakt op Marc. Ik was erbij toen hij
zijn doctoraats thesis verdedigde. Ik dacht dat
ik er als onderwijzer niks van zou snappen,
maar ik kan vandaag nog altijd herhalen wat
hij toen heeft gezegd. Dat was zo simpel en
helder en begrijpelijk dat ik dacht: ‘Hier

 kunnen ze hem toch nooit een doctoraats -
titel voor geven?’»
Ook vader Ward Van Ranst was erbij, die dag.
«Achteraf heeft Marc me verteld waarom hij
het zo belangrijk vond om alles zo eenvoudig
te verwoorden. «Als ik voor een publiek
spreek, hou ik altijd mijnepeter in gedach-
ten», zei hij. «Pas als hij het begrepen zou heb-
ben, heb ik het goed gedaan.» U moet weten:
mijn vader was een metaalarbeider die maar
tot zijn twaalfde naar school is geweest. Toen
Marc die doctoraatsproef moest afleggen,
was mijn vader nog maar pas overleden. Als
ik Marc vandaag op televisie bezig hoor, denk
ik vaak: ‘Hij is weer tegen zijne peter bezig.’»
Maar in 1990 komt Marc Van Ranst nog niet
op tv en is hij ook nog geen doctor. Hij is dan
25, net afgestudeerd als arts en ook net ge-
trouwd, met een meisje van aan de universi-
teit. Maar zijn grote liefde is de wetenschap.
Een kleine tien jaar later zal Stepanka Van-
acova voelen dat die bij Van Ranst nog altijd
op de eerste plaats komt. Pas op zijn 40ste,
wanneer hij al veel van zijn wetenschappelij-
ke honger heeft kunnen stillen, lijkt hij klaar
voor een stabiele relatie. Hij ontmoet Erna
Smets, directiesecretaresse in het Sint-
 Maartenziekenhuis in Mechelen, wordt zo
verliefd dat hij het naar eigen zeggen achteraf
als een black-out ervaart en gaat zich voor het
eerst in zijn leven settelen. Veertien jaar later
zijn ze nog altijd samen en hebben ze een
zoon van elf, Milo.

De stad die nooit slaapt
Maar op zijn 24ste is Marc Van Ranst aan
 settelen nog niet toe. Hij heeft een beurs
 weten te versieren aan het A. E. College of
Medicine in New York. Hij heeft die
 universiteit doelbewust gekozen, want het is
de plek waar professor Robert Burk baan -
brekend onderzoek doet naar het virus dat
onder meer voor baarmoederhalskanker en
wratten verantwoordelijk is. Dat papilloma-
virus fascineert Van Ranst enorm en zal
 jarenlang zijn belangrijkste studieobject
 blijven. Zonder zijn kersverse echtgenote
stapt hij in 1990 op het vliegtuig naar New
York, de stad die nooit slaapt. «Natuurlijk
kwam hij in de eerste plaats voor de weten-
schap», zegt Robert Burk, die er zijn mentor
en baas wordt, «maar het is ook geen toeval
dat hij uitgerekend New York koos. Marc is
 iemand die hunkert naar actie en avontuur,
New York was op zijn lijf geschreven.» Tijdens
die vier maanden stage in New York maakt
Van Ranst indruk en Burk biedt hem een plek
als onderzoeker aan. Hij keert even terug
naar België en trekt in 1990 opnieuw naar
The Big Apple, deze keer met zijn vrouw. Hij
zal er drie jaar  blijven, zijn wetenschappe -
lijke carrière is nu echt gelanceerd. Zijn
vrouw keert terug nog voor er een jaar voor-
bij is. Ook het huwelijk is dan voorbij.
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Topman katholiek
onderwijs wil
mondmaskers 
niet non-stop
Lieven Boeve, directeur-generaal van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit
voor flexibiliteit bij de verplichting
van mondmaskers in het onderwijs.
«Als iedereen op z’n plaats zit in de
klas, op een afstand van elkaar, kan
de leraar misschien zonder masker
lesgeven.» Daarnaast vraagt hij zich
af waarom alle leerlingen vanaf 12 jaar
een masker moeten dragen, terwijl
dat in andere omgevingen enkel ver-
plicht is als de afstand niet kan worden
gegarandeerd. Boeve meent dat de
schoolbesturen best zélf kunnen in-
schatten wat mogelijk is. «Ze kunnen
herstarten met minder dan drie leer-
jaren, ze kunnen het aantal dagen
verminderen en zo leerjaren fysiek 
uit elkaar houden, ze kunnen spelen
met halve dagen...» Voorts baart 
het feit dat de scholen opvang zullen
moeten voorzien voor  kinderen terwijl
hun ouders werken Boeve  zorgen.
«Het primaire doel van onderwijs 
is onderwijs. Ik krijg  signalen van
 directeurs die vrezen dat veel te veel
leerlingen naar de  opvang zullen
 komen, zodat het de heropstart 
van de lessen bemoeilijkt.» Morgen
overlegt Boeve met de overheid.

Schoolopvang 
in sporthallen 
en bibliotheken?
De kans is reëel dat kinderen binnen-
kort opgevangen worden in sport -
hallen en bibliotheken. De Nationale
Veiligheidsraad heeft beslist dat de
scholen moeten zorgen voor  opvang
als de ouders vanaf 4 mei weer aan de
slag gaan. Maar veel scholen hebben
niet de ruimte om een veilige opvang
te garanderen. Bovendien moeten 
de leerlingen in nood opvang strikt
gescheiden  worden van degenen die
les  komen volgen. Daarom adviseren
 experts om de opvang elders te
 organiseren — in sport hallen,
 culturele  centra, bibliotheken of
 andere leegstaande gebouwen 
in de gemeente. De lokale besturen
kunnen dat  samen met de scholen
 organiseren. Het toezicht kan worden
uit gevoerd door opvoeders, of door
mensen met een geschikte achter-
grond die  zonder job zitten. Zij moeten
zelf geen les geven, maar  zorgen 
dat alles veilig verloopt en dat de
 kinderen  preteaching krijgen. Het
 kabinet-Weyts bevestigt dat een
samen werking met de lokale
 besturen «zeer  belangrijk» wordt 
om de opvang te organiseren. 
Weyts zit de komende  dagen samen
met  experten en  sociale partners 
om plannen uit te tekenen. (ADB)

Pas halfweg 
deze week start
speurtocht 
naar ‘tracers’
Om de exitstrategie te laten slagen,
ontbreekt nog een belangrijk sluit-
stuk: de zogenaamde ‘tracers’, 
die nieuwe besmettingen en hun
 omgeving in kaart brengen. Door
mensen te contacteren, te testen en
eventueel in quarantaine te plaatsen,
kunnen ze nieuwe uitbraken meteen
in de kiem smoren. Maar pas vorige
maandag  kregen de regionale
 ministers voor Welzijn de expliciete
opdracht om naar hen op zoek te
gaan. In  totaal zouden er 2.000 
in dienst  moeten komen, van wie
1.200 in Vlaanderen. Voor de aan-
werving doet Vlaams minister
 Wouter Beke (CD&V) een beroep 
op een externe consultant. Die zal
pas ten vroegste halfweg deze week
aangesteld kunnen worden. Minstens
tot dan moet Vlaanderen het doen
met de twintig tracers die nu in dienst
zijn. «We zijn ons wel degelijk aan 
het voorbereiden», vertelt Joris
 Moonens van het Vlaams Agent-
schap Zorg & Gezondheid. De
 draaiboeken en vragenlijsten die de
‘coronaspeurders’ moeten afwerken
worden op punt gesteld, een online-
opleiding wordt uitgewerkt en ook
zijn er bureauruimtes gezocht van
waaruit  gewerkt kan worden. (RW)
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