
Dcllor,l!cn. DONOEROAG 08/11/2018 15 

OM.focus 
Ook prestigieus College of Europe, waar eurocraten gevormd worden, lijdt onder malaise in EU 

Euroscepsis maalzt 
zelfs in Brugge school 

Jarenlang gold 
het College of Europe 
in Brugge als 
de hofleverancier voor 
de Brusselse eurocratie. 
Maar nu de toekomst van 
de Europese Unie onder 
druk staat, worstelt ook 
dit geesteskind van 
Churchill met zijn 
bestaansrecht. 
LISE WITTEMAN 

e boornlange Duitser neemt stipt om half negen 
plaats achter het spreekgestoelte. Licht ongedu• 
rig ziet hlj toe hoe de laatste studenten binnen
druppelen. Een paar bleke jongens vinden ach
terin een plekje bij al even blonde collega's; een 
duo heJUg opgemaakte brunettes ncemt promi

nent in de voorste rangen plaats. 
Met zijn archa'ische verschijning en besnorde 

bovenlip heeft rector JOrg Monariets weg van 
de Britse komiek John Cleese. Maarwanneer hlj 
begint te spreken, is zijn toon serteus, "Dit is 
voor jullie een heel speciale dag. Je hebt veel 
moeite moeten doen om op bet College of 
Europe te komen." Monar lrnikt ztjn toehoor
ders gocdkeurend toe voor hij indrtngender vcr
volgt: "Maar we zul\en je hier om nag grotere 
inspannlngen vragen. lessen, excursies, exa-
m ens, We gaan ervan uit datjul\ie die het hoofd 
kunnen bi eden, want daar hebben wejullie op 
geselecteerd." 

De enkele honderden uitverkoren srudenten 
zijn bijeen in Brugge, in een van de hlstorische 
gebouwen verspreid over de binnenstad waar 
het College ofEurope gezeteld is, Hoewel het 
interieur in alles lUkt op dat van een reguliere 
universiteit, herinneren de Cl1ina Daily bij 

de recepde, de prikbordaankondigtngen van 
hooggeplaatste bewekcrs en de vele talen die 
door de gangen galmen aan bet intemationale 
en prestigieuze karaktervan deze opleiding. 
Wie langs de muurvan degrote binnenplaats 
aan de Verversdijk \oopt, wordt vanaf posters 
vriendelijk toegelachen door alumni van het 
instituut met uitspraken als: 'Het College of 
Europe ls een fantast:Jsch avontuur, Hetis als 
een Europese droom die hler in 13rugge uitkomt' 
en 'Het college is een miniatuur�EU met 
dezelfde solidariteit dlversiteit en uitdagingen. 
Het ls de beste plaats om .ie klaar te maken voor 
de Europese realiteit' 

Zo hadden Winston Churchill, Salvador 
de Madariaga en enkele and ere Europese groot
heden het ook bedoeld teen ze na de lweede 
Wereldoorlog een manierzochten om hun 
ideaal van vrede en open grenzen aan nieuwe 
generatles mee te geven. Tijdens het historische 
Congres van Europa in Oen Haag, dit jaar 70 
jaar geleden, ontstand het idee 
v<1<1,ctoopl<ldlngdlc'consf,er � 
v;uuolklorilOlt •n we<Jmljd, 
bcgrlp tUSS<n ;,lie buu!eo YllJl 
Wcsr·P.ump,·u,u tx:--.,rdcnn. 
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De Vlaamse priester en federalist Karel Verleye 
schoof vervolgens gauw Brugge naarvoren als 
vestigingsplaats, verschillende overheden 
schraapten de benodigde centen uit hun nag 
altijd lege schatkisten, en al in 1949 kon het eer
stc welkomstwoord word en uitgesproken voor 
een clubjevan 22 diplomatcn in de dop. 

Met hct uitdijen van de Europese samen
werking groeide ook hetcollege. De initiE!le 
obers met witte handschoentjeswerden gaan
deweg vervangen door een kantine met lange 
tafels waaraan de srudenten met tientallen tege
lijk aanschuiven. Na de val van de Berlljnse 
Muurwerd er-zelfs een dependance geopend in 
Polen, om dejongc garde van hetvoormalige 
Oostblokvoor te bereiden op 
hct lidmaatschap van de 

meerzo glorieus en vanzelfsprekend Is als een 
kwarteeuw terug. Monar: "De banenmarkt is 
zeer competitief, dat weten studenten ook, Dus 
aJs Europa er om wat voor reden ook minder 
veelbelovend uitziet, heeft dac impact op het 
aantal kandidaten dat zich meldt" 

Van acute paniek Is cvenwel gcen sprake, 
De studenten die zich op die nazomerse scp
temberdagvoor hun eerste lesdag me Iden, heb
ben nog stukvoor stuk een streng selectiepm
ces moeten doorlopen. Slechts een op de vieT 
kreeg uiteindelijk grocn licht, wat resu\teerde in 
zo'n 340 studenten in Brugge en nog eens L30 op 
de Poolse dependance. 

Opvallend is hoe groat het aandeel studenten 
is dat ruet uit een EU-lldstaar 
komt Tljdens zijn openlngs

Europese Unic. En om aange
haakt te blijven bij de 
Brus.selse actualileitwordt het 
overgrote dee! van de lessen 
gegeven door exteme deskun
d igen die zelf carriCre ma ken 
binnen het Europese spec
trum. Zo heeftde opleiding 
kunnen meebewegen met de 
vormingvan de Europese Unie 
en houwde het instltuut de 
rcputatie op van hofleveran
cier van het Europcsc bestuur. 

- toespraak in de aula noemt 
Monaralle 49 naUonaliteiten 
op. Na het klinken van ieder 
afzonderlijk land staan de 
betreffende leerlingen even op 
van hun stoel om dooThun 
collega's met luid applaus te 
warden begroet Frankrijk 
(69), !talie (44), Spanje (33), 
Belgie (28) en Duitsland (25) 
zijn verhoudingsgew1js hetste
vigstvertegcnwoordigd, \lfaar 
ook passeren kandidaat
lidstaten als Albanie de revue, 
is er een Rus, een Amerikaan, 

'!-let college ,vii nicl 
cnkcl studcntcn 

aflevcrcn die 
de bcbngcn van 
hct grnotkapitaal 

vcrtcgcmvoordigen· 
LEO HOFFMANN-AXTHELM 

''Je kunt hier je appartement 
echt niet uitzonder je haar te 
hebben gewassen; ledereen 

DUD-STUDENT 

kom je tegen'', grapt oud-stu-
dent Leo Hoffmann-Axthelm. 
Inderdaad fris gekapt is hij 
komen opdagen in Belga, een ruim eetcafe aan 
het Brusselse FJageyplein. Veel college-alumni 
ontmoeten elkaar hier 's avonds nogvoor een 
drankje op het brcde terras, vcrtelt Hoffrnann
Axthelm. Hij koos na zijn tijd in Brugge, nu vier 
jaar geleden, voor een baan bij de maatschappe
Jijke organisatie Transparency Tnternational, 
die er bij overheden voor lobbyt om de zaken 
zuiver te houden. 

lronisch genoeg heeft het coUege de voor
naamste publieke bekendheid te danken aan de 
historische, tegen verregaande sarnenwerking 
gckanre toespraak van de voormaLige Britse 
premier MargaretTimtcher. Volgens de traditie 
wordt bij de start van hct acadcmischjaar een 
vooraanstaande Europeaan in Brugge uilgeno
digd om zijn ofhaarV1sieop Europa uiteen te 
zetten. In 1988viel die eerde 'Iron Lady' ten 
deel. toen al vermaard wegens haar kritische 
kanttekeningen bij de Europese samenwerking. 

In een koningsblauw mantelpakje, de haren 
onberispelijk gecoirfeerd,greep ze de uitnodi
ging aan om vooral duidelijk te maken welke 
Europese koers ze nICt van plan waste gaan 
varen, Haarjonge publiek moestgoed begrijpen 
dat ze de coekomstvan Groot-Brittarmie wclis
waar binncn de Europcse gemcenschap 7.ag, 
maar dat die gemeenschap zekcr ·gccn doe\ op 
zich' zou zijn. Een 'Europese superstaat' was 
een doemscenario, geen utopie. 

een Canadees, een Mexicaan, 
zijn er vier Chinezen, een 
SyriE!r, vijfKoreanen, een 
Palestijn en ga zo maar door. 

Na afloop van de opening start XavieT Esteve 
zich weer gauw op het papierwerk. De beweeg
lijkc Fransman, mecgoedlachsc ogen en de aan
zet tot een grijs baardje. behoortevcnccns tot 
het meubilairvan het College of Europe. Zljn 
focus ligt niet op de oplciding zelr, maarop de 
mogelijkheden die de srudenten na afloop daar
van hebben. Hij houdt in de garen waar de colle
gestudenten uiteindelijk terechtkomen en legt 
waar nodig contacten. 

Wanneer hij weer even tijd heeft, vertelt 
Esteve op zijn kantoortje hoe het komt dar 
zoveel studenten van buiten de Europese Unie 
m~.ar Brugge komen. "De EU trckt geld uitvoor 
beurzen voor dit soort 'buirenlandse' .sruden
ten", zegt hij. "De hoop is dat zij na de opleiding 
naar hun eigen land lcruggaan en hec contact
punt met de EUvormen, Zij brengen de bood
schap van de EU over en vertellen hoe het werkt, 
wdat de relatie versoepeld wordt:· 

rn de studentenvertegenwoordiging is goed 
terug re zien hoezeer het college zodoende een 
afspiegelingvorrnt 'Ian de internationalever
houdingen. Maar lief st zes studenten staa.n op 
wanneer tijdens het welkomstwoord Tunesie 
wordt genoemd, een van de landen waannee 
de EU mogelijk een handelsakkoord zal sluiten. 
Daarentegen koml Turkije helemaal niet voor 
in het rijtje nationaliteiten datde rector 

opdreunt. Dat was weleens anders, licht Monar 
devolgende dag op zijn weTkkamer roe. 
"Jaarlijks kwamen ervijftien tot twintig Turken 
met een beurs binnen. Er zat zelfs een selectie
commlssie voor het college in Ankara. Maar 
ruim twee jaar terug krccg ik ccn brier van de 
Turksc ovcrheid dat,:e a lie samenwcrking 
opschortte." 

De mededelingvie\ samen met de verslech
terde Tudcs-Europese betrekkingen sinds de 
mislukt.e coup in 2016. Gedwongen door econo· 
mische malaise lijkt deTurk.se president 
Erdogan echter nu weer toenadering te zoeken 
tot Europa. Een koerswending die meteen oak 
in Brugge resoneert. "In augustus kreeg ikvan
uit Ankara bericht dac ze de 
samenwerking met ans college 
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gedachtegoed van Churchill en consorten. "Ook 
ik had nlet het gevoel dat ik de luxe had om idea
listisch re zijn", erkent Ankersmit.. Hij herinnert 
zich al venellend dat veel studenten par does les
sen gingen volgen overstaats.steun, d.tarwas 
nag wel werk in te vindcn "Ergcns vond lk da.t 
weljammer. Je studietijd is toch ook bcdoeld om 
je een krilische blik op de wereld te geven." 

Evenwel is het de vraag in hoeverre dat idea
listische gedachtegoed tiberhaupt erg leidend Is 
bij hec college. Voor een instituuc dat is opgerichr 
vanuit verheven gedachten van roemrijke 
Europese voonnannen zijn eropmerkelljkwei
n ig grote namen uit voortgekomen. De bekend
ste z~jn Helle Thorning-Schmidt, die de eerste 

vrouwelijke premier van 
Denemarken zou warden, Nick 

willen hcropenen". verklapt 
Monar. En met een vee\beteke
nende blikvoegt hij toe: "Het is 
allemaal erg politiek." 

-Vee! alumni 

Clegg. devoonnalige Britsc 
vicepremier, en Alexander 
Stubb, oud·premiervan 
Finland. Ankersmitvennocdt 
dathet College of Europe nu 
eenmaal nietzmeerinzetop 
de vorm ing van grensverleg
gende !elders, maareerder op 
de educade van doorwrochte 
bureaucraten. "Het instituut 
diemvooral a1svoorberelding 
op cen gocdc baan." 

Helaas is hetvolgen van de 
Brugse opleiding geen garantie 
voor cen enkeltje richling het 
eurocratenbestaan. Ult het 
aJumni-overzichc dat Esteve 
uit ecn van de mappen op z~in 
kantoortje tovert, blljkt dat 
hooguit ecn kwart van de sru
dentcn daadwerkelijk ook als 
ambtenaar bij de Europese 
instituties is aangesteld. Zelf 
heeft de Fransman daarwel 

bclandcn nict 
bij de EL. maar 
bij advocaten

kantorcn. bankcn. 
multinationals. 
adviesbureaus 

of de lolib)· 
Veel van 7.ijn jaargenoten 

zijn uiteindelijkbij advocaten-
kantoren beland, banken, mul
tinationals, adviesbureaus of 
de lobby. Sectoren waar onver
minderd veel interesse is in 
mensen die precies weten hoe 

een verklaring voor: het toela-
tingstTaject tot de Europese 
Commissie, bekend als het 
'contours·, heeft het zwaartepunt verlegd van 
specifieke kenrus naar algemenevaardigheden, 
waardoor collegestudcnten een dee! van hun 
voorsprong zijn kwiJtgcraakt, EsteYevindt bet 
duidelljk maar niets. "Zclfs mijn tandarts ,:ou er 
nu aan kunnen deelnemen", smaalt hij. 

Donkere wolkL:n 
Het Is een om slag die de Nederlandse oud·stu
dent Laurens Ankersmit, die in 2008 aan het 
college scudeerde, aan den lijve ondervond. "Hee 
concours was net veranderd coen ik er zat Voor 
mlj Viel dat erg tegen omdat ikamperwerkerva
ring had en dus ook te weinig over djevaardig
heden beschikte", zegt hij. lnmiddcls hcert 
Ankersmit als rechtendoccntaan de 
Uni-versiteitvan Amsterdam zijn weg gevonden, 
Maar destijds pakten zich donkere wollcen 
samen boven Europa. De crisis greep in razend 
tern po om zich heen, Het bleef ook op het col
lege nletonopgemerkt Ankersmit: "Tkweetnog 
goed dat de Duitse bondskanselier Merkel het 
academlsch jaar zou komen openen, maar door 
aJle onrust plots moest ah:eggen." 

De on rust had zijn weerslag op de 
stud en ten, De druk om beta.aid 
werk te vinden slond voorop, 
ten kostevan het idealistische 

de Europese Unie werkt. Sterker nag, doordat 
de EU zich op steeds meer terreinen manifes· 
teert, wil iedereen met zijn neus boven op de 
besluJtvonning zitten. Llepcn er rtjdens dejaren 
80 'slechts' cnkele honderden lobbyisten In de 
Europese hoofdstad rand, nu rcikt dataantal in 
de Cienduizenden, 

Niettemin duurde het even voordat ook het 
College of Europe aanhaakte op het private toe
komstperspectiefvan de studenten. De 
Engelsman Jon Worth srudeerdevijftienjaar 
geleden in Brugge en is nog altijd als gastdocent 
bi_j het in.stituut betrokken. Tijdens een treinrtt 
van Parijs naar Brussel heeft hij even tijd om 
telefonischover7.ijn periode op de campus tc 
vertellen, "Toen was er nog am per oogvoor de 
verschuivendc baankansen van de studentcn'', 
zegt hij. "Maar inmiddels is datverbeterd. Het 
college heeftop de verandering ingespeeld en is 
praktischer en dynamischergeworden:· 

Die lnsteek is goed terug te vinden In het hui
dige vakkenaanbod in Brugge. In het cursus
overzlcht komen titels voorbij a1s 'Europees 
bedtjjfsleven en zakeU!ke strategieen·, 
1nfr.uttuctuurpf9JcttJmanagemeat', 

'Bdil5tlllgbcl•id lo.de Elll<IP""~ Unff, 
'tru-Jobbyll)d<>pOlkll)k.'<n 'EU-beldd 

\'<><ltmill.,_, ~n kl1niaa1wr,n*nn 
'l'.O)\oU)kcrujd kralit Uetctillcg,~!ctr 

Vallen m O[)staan 
Het was ditvroege eurokritische geluid waar de 
rest van West-Europa zich toen nag liever Oosc
Indisch doof voor hield, zeker nadat oak de 
Muur mt:t davcrcnd geraas naar benedcn was 
gckomen. Maar dcrtigjaar later kan zelfs het 
College of Europe niet mccrom de zich overal 
manifesterende euroscepsis heen, .. Het lot van 
het college hangtsamen met hetlotvan de 
Europese Unie", schetst Monar de siruatie. 

Wereldleiders 
die in Brugge 
speechten 

ln zijn klassiek ingerichte werkl<amer, 
vol massiefhouten meubels, vertelt de 
rector over de problemen waarmee het 
insdtuut zich geconfromeerd -ziet, AJs 
doorgcwintcrdc optimist spreekt hij 
lievcrvan 'uitdagingen', zoals hij 
oak over de Europesc Unie spreekt. 
als betrofhet ecn opgroeiend kind 
dat metvallen en opstaan zijn weg 
vindt In 2013 werd Monar aan
gesteld als rector. In die rol 
blijkt her zijn voomaamste 
taak te zijn om het lnstituutzo 
geed en zo kwaad mogelijk 
door de woelige intemationale 
waceren te sturen, ··Het coUege is 
sterkafhankelijkvan politieke wel· 
willcndheid". zegt hij. De EU en nadonale 
overheden moetcn lmmcrs zorgen voor 
de broodnodige financiering. 

Ofewelwillendheid is echterdoorde 
eurocrisis en door coegenomen euro-
scepsis onder druk komen te staan; so~ 
mige overheden hebben de geldkraan 
zelfs helemaal dichtgedraaid. Boveodlen, 
daalt over de hele llnie hetaamal aan
meldingen voor Europese opleidingen. 
omdat het toekomsrperspectief niet 
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achter de oren in hoevcrre het altijd maar moet 
meegaan met de veranderende Brusselse reali
teit, merktoud-studentHoffmann-Axthelm op. 
"Het college wil ook niet alleen maar studenten 
aflevereo die vervolgens puur de belangen van 
het groot!Glpimnl gllllll vtneg<n"''OOrrllgen en de 
bocl vcrpcsu:in ,wrdt n::R 'Yiln dt' m:r, ver
woordt hij dat ongemak tijdens het gesprek in 
cafe Helga Zelfkon hlj daarom in 2015 vanuit 
zijn functie bij Transparency International een 
<>vacunicula!rvoklntmducom, te llrugg,.dat 
Ills-doe! he,Jt :m,1dt.>n1cn bc,,vu::i:t c~ mnk~n van de, 
vraagstukken rand transparantte en corruptie. 

Maar al twee jaar later werd er tevens een 
lce:r~ocl gemr.roduccerd dJt de: tegenovergew 
s,elde 111drukwela. HclnleuW1je,.orgd cn,lli 
,,,.,rdath~CollfSco Buropow,orhrlcel'li 
~ du >-p<:ocl~'f'0'111J\C<h.crom- de rodde~ 
l" o;$lnj1ln.1l• tum~t hoofd.<t•d. 0<:n:rlerc 
den,cu.,nn•dl1ttOl)e<>nal<io<>idjc~goo iJ.met 
~llglCCl\!~C olirutO\:fOJ:lngyo1teCn.a08'.dcnli• 

sche leerstoel voor hetvak digitaJe innovatie. 
Critici ontwaarden daarln een sluwe rnethode 
van de techreus om toekomstige Europese 
beleidsmakers te beinvloeden. 

Met name professor Andrea Renda, dte de 
leerstoel isgaan bekleden, was de kopvanJut, 
omdat hij ook dee I uitrnaaktvan de mede door 
Googlegesponsorde denkta.nk Centre for 
European Policy Studies (CEPS}. Renda la-eeg 
hetverwijt dat h.ij door die sponsoring kritischer 
over het dlgitale beleid van de Europese 
Commtssie was gaan schrijven. Niet tocvallig dus 
dat juist hij door Google was uitverkoren om 
beleidsmakers in de dop over digitale innovatie 
te onderwijzen, zo luidde de verdachtmaking. 

Nog VOOr die aantijgingen ter sprake kunnen 

Fratt~okMH:1etr11ncl 
119871 

warden gebmcht schiet Renda al in de verdedi
gtng. Het Interview met de lta\iaan vlndt plaats 
op het CEPS-kantoor datgesitueerd is in hartje 
Brussel De denktank is welbekend in de 
Europese hoofdstad, met grate namen in het 
bestuur zoals de Nederlander Jaap de Hoop 
Scheffer, voonnalig secretaris~eneraal van de 
NAVO, 

Spannemle tijd 
Uit hetjaarvcrslag dat bij de receptle ligt blijkt 
dat de denktan kook door een hele reeks and ere 
organisatics en bedrijven wordt gesponsord. 
Maar iedere insinuatie dater sprakezou zljn 
van belnvloedingwerpt de professorverre van 
zlch. "Ikweet niet eens wat Google voor die leer
stoel betaalt, il< h6ff betook niet te weten", sput
tert hij aan de ovalevergadenafcl van CEPS. "lk 
weet alleen dat het mijn salaris dekt en datvan 
mijn assistent" Zelf zegt Renda juist 'bljna beze-
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ten te zijn' dooronafhankelijkheidsdrang. 
Stelltg: "De dag dat Google m!J belt en mtj vertelt 
wat ik moet doceren oF schrijven, is de dag dat ik 
ontslag neem." 

De zaken zi,in zuiver, benadrukt rector 
Monar. Het opleidingshoofd gaat enigszlns 
vcrzitten in zljn houten zetel wanneer het 
gevoelige onderwerp ter sprake komt Maar in 
zijn woorden klinktgeen twijfel. Over de 
inhoud van het onderwijs wordt nooit gemarc
handeerd. Zo had Google volgens Monar 'niets 
te zeggen' overwie de leerstoel zou gaan bekle
den. "Dae deed een selectiecomrnissie die, zoals 
gebruikelijk is, bestaat uit een aantal acade
mici, Van invloed was geen Sprake.~ 

Uiteindelijk moet de rol van private finan
ciers vooral niet overdreven 

• D• gebou
wen van 
hat College 
of Europe 
zijn verspreid 
over de 
Brugse 
binnenstad, 
methoofd
zetelaan 
de Oljver. 
<ti '<AROLY 

EFFENBERGER 

warden, beslult Monar. "Alles 
bij elkaar maakt die financle
ringsstroom ongeveer 7 a 8 
procentvan het totale budget 
uit. Het belangrijkste blijft 
toch het geld van de overhe
den en van de studenten zelf." 

-
Zodoende breekt voor de 

toekomst van het college weer 
een spannende t~id aan. 
Komendjaar zal er in Brussel 

stevig warden onderhan-
deld over de nieuwe 

Europese meerjaren
begrotlng, waarin oak 
de fondsen voor de 

opleidingzekergesteld 
moeten warden. In het 

voorstel van de Com
missie s taat het College 

of Europe nog netjes 

>\Is er geen 
hercidheid 111ecr is 
um re investeren in 
diL ondcnvijs. clan 
zegtdatvccluver 
de staat waarin 

de Europesc L'nie 
vcrkccrt' 

J0RGMONAR 
RECTOR COLLEGE OF' EUROPE 

opgenomen, maar hec is uitein
delijk aan het Europees 

Parlement en aan de lld· 
staten om daar een klap 
op te geven. De 
komende tijd zal het 
dus voor Monar weer 
een zoektocht zijn hoe 
de Brugse belangen 
met die in Brussel te 
Jaten samenvaJlen. 
"Maor 1k zegje dlt", 
benadrukt de rector. 

"Als er geen bereidheid 
meeris om Le investeren 

tn ditonderwijs, dan zegt 
datdenkikookveel over 
de staat waarin de 
Europese Unie verkeert." 


