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kiezen als hij daar een basisplaats
krijgt. Dat is de Amerikaanse visie op
de keuze van universiteit: je gaat dáár
spelen, waar je minuten krijgt en
waar je kan opvallen en vooral niét
daar waar al heel wat talent zit. Als
dat klopt, heeft Belgium een pro-
bleem: bij de Rode Duivels heeft zich
de laatste jaren de grootste concen-
tratie wereldtalenten verzameld en is
de concurrentie bikkelhard. Wilmots
kennende wil hij wel een uitzonder-
lijk talent erkennen en persoonlijk
gaan melden wat hij van hem vindt,
maar verwacht van het
Kampfschwein niet dat hij er eieren
zal onder leggen.
Adnan Januzaj lijkt dus de Rode Dui-
vels meer nodig te hebben dan de Ro-
de Duivels Adnan Januzaj, maar klopt
dat wel? Ben je niet beter af zonder
een grote nationale ploeg? Status en
salaris van voetballer worden vooral

bepaald door prestaties in het club-
voetbal. Wedstrijden met de nationa-
le ploeg creëren een apart gevoel,
maar ze souperen je rust op en voor de
centen hoef je het niet te doen (al-
thans niet als je al in Premier League
speelt). Voor je ontwikkeling als prof-
voetballer evenmin, want er zijn meer
voetballers gekraakt bij hun nationa-
le ploeg dan er tot wasdom zijn geko-
men en het is bewezen dat voetballers
die veel grote landentoernooien spe-
len, doorgaans kortere carrières heb-
ben.
Bij Man United loopt het levende
voorbeeld dat het ook kan zonder noe-
menswaardige prestaties bij de natio-
nale ploeg: Ryan Giggs kwam uit voor
Wales, een team dat na 1958 nooit
meer een eindfase van een groot toer-
nooi heeft gehaald. In zeventien sei-
zoenen heeft Giggs amper 62 caps ver-
zameld. Op 29 november wordt de as-
sistent-trainer van Adnan veertig. Hij
is dit seizoen al weer drie keer ingezet
als speler en daar heeft zijn beschei-
den interlandcarrière veel mee te ma-
ken.

De moderne
talentrijke voetballer
is misschien beter af
zonder grote
nationale ploeg
die al zijn rust
opsoupeert

Januzaj, Moet dat niet met een S zijn?
Dat wordt geboren in Brussel als kind
van Albanees-Kosovaarse vluchtelin-
gen, loopt school in Brussel, gaat voet-
ballen bij Brussels en vervolgens An-
derlecht, maar voor Belgium wil hij
niet uitkomen. Hadden Maggie en
haar Dienst Vreemdelingenzaken die
niet moeten terugsturen nog vóór
Man United de portemonnee trok?
Dat was in 2011. Toen hij zestien was,
kochten de Engelsen hem weg en met
hem natuurlijk de hele familie, want
zo gaat dat in de tegenwoordige men-
senhandel, ook wel voetbaltransfer-
markt geheten. Enig idee wat zo’n Ko-
sovaarse Albanees, bezitter van een
Belgisch paspoort en twee gouden
voeten tegenwoordig moet kosten? In
2011 ging alvast 350.000 euro richting
RSCA. Hoeveel de familie ving, is niet
bekend. Het gezin hield er minimaal
een (niet al te slopende) baan voor va-
der, cash op de spaarrekening en een
huis aan over.
Voor alle duidelijkheid: Januzaj is na-
tuurlijk géén Janus. Januzaj is de
postmoderne talentvoetballer voor
wie de entourage een eigenzinnig tra-
ject in gedachten heeft, al was de ver-
huizing naar een van de grootste
clubs ter wereld een erg groot risico.
Het is bewezen dat je beter geleidelijk
groeit in clubs op maat dan meteen
naar de wereldtop over te stappen.
Niet Adnan Januzaj. Hij is een outlier,
zoals dat tegenwoordig in de sport
heet, een buitenbeen op wie de be-
staande wetten niet van toepassing
zijn. Als je hem over het veld ziet lo-
pen, denk je: een verdwaalde bleek-
scheet die dringend wat moet aan-
sterken. Als je hem over het veld met
een bal ziet lopen denk je: de reïncar-
natie van Johan Cruijff.
Adnan en pa Januzaj hebben de natio-
nale teams voor het uitkiezen. België
ligt op pole, maar vooralsnog heeft hij
alle oproepingen naast zich neerge-
legd. Kosovo ook, maar die tellen
voorlopig niet mee als nationaal
team. Albanië zou nog kunnen maar
ook die oproepingen gingen aan hem
voorbij. Vervolgens is er een heel rist
voormalige Joegoslavische republie-
ken waarvoor hij zou kunnen spelen,
maar de eerste Kosovaar die met zijn
volle goesting voor Servië uitkomt na
eerst te zijn gevlucht voor de Serviërs,
moet nog worden geboren. Kroatië
zou het nu proberen, maar ook die
vangen zeker bot.
Zelfs Engeland is een optie, maar niet
volgens de Home Nations Agreement
– een afspraak tussen de vier voetbal-
naties van het Verenigd Koninkrijk.
Wel volgens de Fifa, maar dan pas als
hij 23 wordt.
Volgens eerdere uitlatingen van vader
zou hij enkel voor een nationaal team
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Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.
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‘Of er een lied bijzit dat
over enkele maanden
nog zal gezongen of
gespeeld worden,
durf ik te betwijfelen.’
Zoals wel vaker bij ‘gelegenheidsliederen’ verwacht
muzikant JAN DE SMET ook van
‘Schrijver zoekt zanger’ niet dat de songs blijvers
zullen zijn (in ‘De mening’ in dS Avond).

den tot oude, wijze mannen. Daarom dat
Louis Tobback in Leuven al bijna twintig
jaar burgemeester is.
Dat bij die stabiliteit ook een grote voor-
spelbaarheid hoort, nemen zijn kiezers
er maar bij. Als je bompa begint te vertel-
len, weet je doorgaans ook al wat er zal
volgen. En dan weet je ook wat je moet
doen: hem gelijk geven.
Dus zullen we ook Tobback maar gelijk
geven als hij voor de zoveelste keer po-
neert dat we leven in het lawaaitijdperk.
We kunnen er zelfs een begindatum op
plakken: het lawaaitijdperk begon in
1974, met Tobbacks intrede in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers. Jongens,
wat kon die man in zijn gloriejaren roe-
pen en tieren telkens als het hem niet
zinde. Als Joke Schauvliege toen al mi-
nister was geweest, had ze in de Kamer
geluidsnormen ingevoerd, het gebruik
van oordopjes verplicht en Tobback ach-
ter plexiglas gezet.

‘Jonge talenten hebben stabiliteit en
vertrouwen nodig om zich te ontwikke-
len’ (José Mourinho in ‘Het Nieuwsblad’)

Nog zo iemand met ideeën is Chelsea-
coach José Mourinho. Het doet de man
plezier dat Kevin De Bruyne de komende
twee kwalificatiematchen zal mogen
meespelen met de Rode Duivels. Jonge
talenten hebben namelijk stabiliteit en
vertrouwen nodig om zich te ontwikke-
len, aldus de coach. Vandaar wellicht dat
hij De Bruyne – die op de eerste speeldag
was uitgeroepen tot man van de match –
op de tweede speeldag op de bank zette.
Op de derde speeldag werd hij na een uur
van het veld gehaald, en nadien verhuis-
de hij naar de bank, mocht hij één keer
vijf minuten invallen en werd hij tot slot
verbannen naar de tribunes. Over stabi-
liteit en vertrouwen gesproken.

‘Na het krijttijdperk, het steentijdperk
en het bronstijdperk leven we nu in het
lawaaitijdperk’ (Louis Tobback in
‘De Standaard’)

Nee, wie stabiliteit wil, moet zich wen-

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.
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Stel dat Malala
straks de
Nobelprijs wint

Vreemd toch dat we Malala nodig heb-
ben om van onderwijs voor meisjes een
wereldwijde prioriteit te maken. Het is
toch genoegzaam bekend dat onderwijs
voor meisjes goed is voor de economie,
om de bevolkingsgroei te beperken, voor
de gezondheid van moeders én kinde-
ren. Zelfs al zouden al die voordelen niet
bewezen zijn, is het niet normaal dat alle
meisjes net als jongens de kans krijgen
om hun recht op onderwijs te realise-
ren?
Toch hebben we voorbeelden als Malala
nodig. In het Zuiden gaan nog altijd 65
miljoen meisjes niet naar school. Tege-
lijk schroeven internationale ontwikke-
lingsdonoren hun uitgaven voor onder-
wijs in ontwikkelingssamenwerking te-
rug.
Ook de Belgische overheid zal niet nala-
ten Malala te feliciteren en het belang
van onderwijs voor meisjes te onderstre-
pen. Prima, maar mogen we niet meer
verwachten van een land waarvan de
premier de internationale gemeenschap
op de VN-top in New York heeft opgeroe-
pen om te blijven strijden tegen onge-
lijkheid in het onderwijs?
Daarom moet België ook in de eigen ont-
wikkelingssamenwerking aan onderwijs
een prominentere plaats te geven. Inves-
teren in onderwijssystemen, met kwali-
teitsvolle en betaalbare lagere en mid-
delbare scholen, opgeleide leerkrachten,
goede handboeken en inspectiediensten
geeft de beste garanties dat ook meisjes
naar school kunnen gaan. Als kleine do-
nor moet België inzetten op verbeterde
onderwijskwaliteit en stimulansen voor
gelijke onderwijskansen. Zo kan België
zijn onderwijsexpertise benutten en
complementair zijn aan grote ontwikke-
lingsdonoren, die vooral inzetten op de
uitbouw van het onderwijsaanbod en de
toegang tot onderwijs.
Volgens onderzoek van HIVA (KU Leu-

ven) en Plan België investeert de Belgi-
sche overheid maar in 4 van haar 18
partnerlanden in onderwijs. Landen
met enorme onderwijsproblemen – zo-
als Mali, Niger, Senegal en Benin – krij-
gen al jaren geen Belgische steun meer
voor onderwijs.
Van de officiële Belgische ontwikke-
lingshulp in onderwijs gaat bijna 70 pro-
cent naar hoger onderwijs, vaak via
beurzen voor buitenlandse studenten
die in België studeren. Op zich is daar
niets tegen. Om een land te ontwikkelen
heb je architecten, artsen, juristen no-
dig. Maar in landen waar het grootste
deel van de bevolking nauwelijks een di-
ploma lager of lager middelbaar onder-
wijs behaalt, moet er meer steun en aan-
dacht gaan naar het basisonderwijs.
Laten we hopen dat, als Malala straks
wint, het niet blijft bij woorden van lof
en steun voor haar zaak. Laten we hopen
dat wat zo evident lijkt – dat alle meisjes
overal ter wereld gewoon naar school
kunnen gaan – wordt omgezet in duur-
zaam Belgisch ontwikkelingsbeleid voor
onderwijs.
En wat als Malala niet wint? Moet dan
een ander meisje eerst de Nobelprijs
voor de Vrede winnen vooraleer we méér
doen opdat 65 miljoen meisjes hun recht
op onderwijs realiseren?

Dirk Van Maele
Nationaal directeur
van Plan België
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