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De hof le ve ran cier van de Eu ro pe se elite
05 november 2016 08:00

Piet Depuydt

Het Eu rop a col le ge in Brug ge, dat deze week zijn aca de mie jaar opent, kweekt al meer dan een halve eeuw de ‘eu ro cra ten van mor gen’.
Maar het in sti tuut met zijn in vloed rij ke net werk van 12.500 alum ni is niet vrij van kri tiek. ‘Eu ro scep sis zou veel meer aan bod moe ten
komen.’

Zelfs op een drui le ri ge herfst dag is het Eu rop a col le ge een ab so lu te ge heim tip in Brug ge. De site op de Ver vers dijk, in het oude stads hart, is niet al leen de vor -
mings plek voor de ‘eu ro cra ten van mor gen’. Ze is ook een ar chi tec tu ra le parel, waar een nieuw bouw in fijn ge ras terd beton - een knip oog naar het Brug se kant -
werk - ge durfd aan sluit op de 17 de-eeuw se gevel van een voor ma lig jezuïeten col le ge.

De site heeft alles om een toe ris ti sche trek pleis ter te zijn. De res tau ra tie, 15 jaar ge le den op gang ge trok ken door toen ma lig col le ge voor zit ter Jean-Luc De hae ne,
heeft on ge veer 24 mil joen euro ge kost. Twee derde werd bij een ge bracht door ex ter ne part ners, waar on der de Vlaam se re ge ring, die 7 mil joen euro uit trok. Maar
zon der pasje kom je er niet in.

‘Ik weet het. We krij gen vaak het ver wijt een ivo ren toren te zijn’, zucht Jörg Monar (56), de rec tor van het Eu rop a col le ge. Bij zijn aan tre den in 2013 be loof de de
Duit ser werk te maken van een be te re dia loog met de stad Brug ge en zijn in wo ners. ‘Eu ro pa ver keert in cri sis en kan niet echt re ke nen op het ver trou wen van
zijn in wo ners. Daar kun nen wij en de stu den ten aan ver hel pen door het imago van het col le ge op te krik ken’, zei hij toen.

Maar zelfs na drie jaar is Monar er niet echt in ge slaagd de kloof met de bui ten we reld te dich ten. Wei ni gen weten dat in Brug ge - en op de zus ter cam pus in Na to -
lin, een dis trict van de Pool se hoofd stad War schau - elk jaar een se lec tie van meer dan 460 bril jan te twin ti gers af stu deert, van wie ruim de helft op hoge pos ten in
de Eu ro pe se of na ti o na le ad mi ni stra tie en di plo ma tie te recht komt. De rest vindt zijn weg in de privésec tor, vaak in de buurt van het Schu man plein. Velen wor den
con sul tant of lob by ist of tre den toe tot een in ter na ti o naal ad vo ca ten kan toor.

Wei ni gen weten ook dat oud-gou ver neur van de Na ti o na le Bank Luc Coene na zijn stu dies nog een jaar aan het Eu rop a col le ge stu deer de. Of dat Marc De schee-
maec ker (ex-NMBS, nu N-VA) er in 1988 vanop de eer ste rij de don der speech van de toen ma li ge Brit se pre mier Mar ga ret That cher, de IJ ze ren Dame van de Eu -
ro pe se po li tiek, mee maak te. Of dat de ge we zen Deen se pre mier Helle Thor ning-Sch midt er haar man leer de ken nen: Step hen Kin nock, zoon van de Brit se La -
bour-lei der en oud-eu ro com mis sa ris Neil Kin nock.

Ach ter de façade van het Eu rop a col le ge huist een hele ge schie de nis. De school vond haar oor sprong in de Eu ro pe se Con fe ren tie van Den Haag (1948). De Spaan -
se fi lo soof en staats man Sal va dor de Ma dar ia ga deed er het voor stel een post u ni ver si tair in sti tuut op te rich ten waar stu den ten uit vele lan den samen kon den
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leven en stu de ren. Een groep onder lei ding van de ka pu cijn Karel Ver leye ij ver de er voor zo’n col le ge in Brug ge op te rich ten. De op rich tings ak te werd on der te -
kend door onder an de ren Wins ton Chur chill, Al ci de De Gas pe ri en Paul-Hen ri Spaak.

Hen drik Brug mans, een van de lei den de fi gu ren van de Eu ro pe se Be we ging, werd de eer ste rec tor. Na de val van het IJ ze ren Gor dijn werd in 1993 op voor stel van
de Pool se re ge ring en met de steun van de Eu ro pe se Unie een twee de cam pus ge o pend in Na to lin.

24.000 euro

Het Eu rop a col le ge le ver de in tus sen al iets meer dan 12.500 alum ni af, van wie ruim 900 Bel gen. Er is geen ka bi net in de Eu ro pe se Com mis sie of er is ooit een
alum nus van de Brug se kweek school aan de slag ge weest. In Brus sel zijn 42 di rec teurs-ge ne raal ac tief, van wie er zes aan het Eu rop a col le ge heb ben ge stu deerd.

Dat is best veel, omdat die top func ti o na ris sen uit alle hoe ken van Eu ro pa komen. Als er aan de top van de Ber lay mont-ma chi ne één ge meen schap pe lij ke stu die-
er va ring is, dan is ze Bel gisch. En ze deint ook uit naar an de re hoge func ties in gre mia van de Or ga ni sa tie voor Eco no mi sche Sa men wer king en Ont wik ke ling
(OESO), de Ver e nig de Na ties (VN)en het In ter na ti o naal Mo ne tair Fonds (IMF).

Niet toe val lig sprak De hae ne van de ‘maf fia van Brug ge’, doe lend op het hech te en in vloed rij ke web van ma na gers in dienst van het Eu ro pe se pro ject. ‘Het klopt
dat onze alum ni een re pu ta tie heb ben’, zegt Monar. ‘Vaak zie ik na ti o na le mi nis ters de lijs ten van alum ni af lo pen, op zoek naar land ge no ten die een pro bleem
voor hen kun nen op los sen in de Brus sel se ce na kels. Onder de stu den ten heerst ook een ster ke es prit de corps. Ze blij ven in con tact, zelfs jaren na hun stu dies.
Dat komt wel licht omdat ze op deze plek tien maan den lang zeer in ten sief heb ben sa men ge werkt.’

Wie een post u ni ver si tair di plo ma aan het Eu rop a col le ge wil be ha len - dat zijn jaar lijks zo’n 2.000 men sen - kan dat pas na een stren ge se lec tie proef en een eva lu a -
tie ge sprek met een panel van ex perts. Hoe wel in de sta tu ten staat in ge schre ven dat het col le ge wil bij dra gen aan de Eu ro pe se sa men wer king en in te gra tie, ont kent
Monar dat de school een po li tie ke agen da na streeft. ‘We doen geen men ta li ty check bij de se lec tie. We vra gen niet: ‘Ben je voor of tegen Eu ro pa?’, stelt hij. ‘Meer
cen tra lis me of een ster ker fe de raal Eu ro pa is niet ons fi na le doel. Wel wil len we de stu den ten wij zen op de voor de len van het den ken over de gren zen heen.’

Een op lei ding aan het Eu rop a col le ge is niet goed koop: 24.000 euro, ver blijf in be gre pen. ‘Maar het Eu rop a col le ge is geen eli te school’, be na drukt Monar. ‘In 70
pro cent van de ge val len wor den de stu dies ge fi nan cierd met beur zen van de over heid of van privéspon sors. We zijn al leen eli tair op in tel lec tu eel vlak. Maar we
scree nen de stu den ten even goed op per soon lijk heid en so ci a le at ti tu de. Ze moe ten in teams kun nen sa men wer ken en in staat zijn een jaar samen te leven in een
klei ne ge meen schap met meer dan vijf tig na ti o na li tei ten.’

Maxi mum grens in zicht

Drie stu den ten die op het mid dag uur de ca fe ta ria van de school bin nen wan de len, be ves ti gen de stren ge se lec tie pro ce du re. ‘In mijn stu die rich ting, een post gra du -
aat in ter na ti o na le re la ties en di plo ma tie, is er al jaren geen land ge noot van mij ge se lec teerd’, zegt de Deen se Kir sten Glen nung (26). Ook de Zweed Alexan der
Mäkelä (24) telt wei nig land ge no ten. ‘Er zijn er dit jaar amper zes op de cam pus.’
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Dat heeft wel licht niet al leen met de stren ge se lec tie te maken. ‘Eu ro pa zit in een exis ten tiële ideeëncri sis’, zegt Sammy Kerr (23), een Brit met een Duits pas -
poort. ‘Er is veel eu ro scep sis onder jon ge ren, waar door ze niet met een voor dit soort stu dies kie zen. Bij mij werkt het net an ders om. Ik heb een Duit se moe der en
vindt het nu meer dan ooit nodig om een con struc tief debat te voe ren over onze Eu ro pe se toe komst. Dit pro ject is voor mij nog al tijd heel in spi re rend. De Eu ro -
pe se een ma king heeft er voor ge zorgd dat we al zes tig jaar vrede ken nen op dit con ti nent. Men sen ver ge ten dat.’

Al vindt hij wel dat eu rokri ti sche ge lui den meer aan bod zou den moe ten komen op de cam pus. ‘Een Brit se con ser va tief als Da niel Han nan, die de brexit een ide o -
lo gi sche basis gaf en be kend is van zijn Mou ve ment for Eu ro pean Re form, zou als gast spre ker of tij de lijk do cent een po di um moe ten krij gen. Het zou ons veel
beter in staat stel len de kri ti sche ar gu men ten tegen Eu ro pa goed te be grij pen. De staf van het Eu rop a col le ge zou hem met open armen moe ten ver wel ko men, als
deel van het cur ri cu lum.’

Voor lo pig lijkt de in sti tu ti o ne le cri sis waar in Eu ro pa al een tijd je ver keert, de aan trek kings kracht van het col le ge nog niet te on der mij nen. Het aan tal in schrij vin -
gen bleef de voor bije jaren ge staag toe ne men: van een klei ne 300 in 1995 tot 470 in 2015. Al is de maxi mum grens in zicht. ‘Hoger dan 500 stu den ten per aca de -
mie jaar wil len we niet gaan’, klinkt het op de Brug se cam pus. ‘Dat zou het unie ke ge meen schaps ge voel van het col le ge on der gra ven.’

Op mer ke lijk is dat een vijf de van de lich ting dit jaar van niet-Eu ro pe se af komst is. ‘We heb ben zelfs vijf Chi ne se stu den ten, die wil len leren van de Eu ro pe se be -
sluit vor ming’, zegt Monar. ‘We ver wel ko men die evo lu tie, maar ook daar bot sen we op onze li mie ten. Het doel van de op lei ding is en blijft ken nis uit wis se ling door
en voor Eu ro pe se stu den ten. Als een kwart van hen niet uit de EU komt, dan lukt die op dracht niet meer.’

Privéspon so ring

De brexit laat het Eu rop a col le ge niet on be roerd. ‘Twee van de 21 Brit se stu den ten die ge se lec teerd waren voor de op lei ding, heb ben het laten af we ten na de uit slag
van het re fe ren dum. Het is een veeg teken’, zegt Nor bert Van ho ve, de schat be waar der van het col le ge en al sinds de jaren zes tig be trok ken bij het in sti tuut. De
plot se oe ka ze van de Brit se over heid om in 2010 het aan tal beur zen voor het Eu rop a col le ge fors terug te schroe ven, ligt nog vers in zijn ge heu gen.

Over heids fi nan cie ring is een van de zwak ke plek ken van de school, die een jaar bud get van 27 mil joen euro heeft. Zeker in tij den van fi nan ciële on ze ker heid, over -
heids sa ne rin gen en eu ro scep sis. ‘De Eu ro pe se Com mis sie staat in voor 35 pro cent van onze kos ten,’ zegt Van ho ve. ‘De rest wordt in ge vuld door over he den van de
lid sta ten, zoals de Bel gi sche fe de ra le re ge ring die elk jaar 1,2 mil joen euro op tafel legt, en door privéspon sors.’

De privéfi nan cie ring is af kom stig van grote mul ti na ti o nals: de alu mi ni um gi gant Alcoa spon sort een leer stoel ener gie op de cam pus en Mi cro soft ver strekt elk jaar
vijf beur zen. Het wordt de uit da ging voor het col le ge om die aan pak ver der op te krik ken. ‘We heb ben zonet met Goog le een drie ja ri ge over een komst ge slo ten om
een leer stoel di gi ta le in no va tie te fi nan cie ren. Dat le vert meer dan 300.000 euro op’, zegt Monar. Een pro ject rond Eu ro pees-Chi ne se re la ties, ge spon sord door de
Bel gi sche privéstich ting Bail let-La tour, brengt jaar lijks 100.000 euro op.

Of de shift naar meer privéspon so ring de aca de mi sche on af han ke lijk heid van het col le ge niet in het ge drang dreigt te bren gen? De rec tor ge looft van niet. ‘De
spon so ring van een leer stoel in di gi ta le in no va tie door een tech no lo gie gi gant als Goog le lijkt mis schien als dan sen op een slap pe koord. Maar er zijn grote vei lig -
heids buf fers in ge bouwd die ga ran de ren dat het Eu rop a col le ge vol le dig au to noom voor het les sen pak ket en de be noe ming van de do cent kan in staan.’
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Ui ter aard doet Goog le dit niet zo maar. ‘Ik maak me geen il lu sies. De mo ti va tie van be drij ven is zeer za ke lijk en di vers’, zegt Van ho ve, die een groot stuk van de
privéfi nan cie ring van de cam pus aan de Ver vers dijk op eigen hout je rond kreeg. ‘Vaak wil len die be drij ven nau wer bij het col le ge be trok ken zijn om ta lent vol le
alum ni aan te wer ven. Ze zoe ken ook naar mo ge lijk he den om hun naam be kend heid te ver be te ren, zowel te gen over de stu den ten als te gen over het bre de re pu -
bliek. Ze heb ben er voor deel bij deel uit te maken van een pres ti gi eus col le ge met een ge re pu teerd net werk. Het le vert ken nis en con tac ten op.’
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