
Onafhankelijk instituut voor postuniversitaire
masteropleidingen in Europese Zaken.

Gevestigd in Brugge (aan de Dijver en aan de
Verversdijk) met pendant in Natolin bij Warschau.

Opgericht in 1949 onder leiding van de Brugse
kapucijnerbroeder Karel Verleye en de Neder-
landse politicus Hendrik Brugmans, die ook de
eerste rector werd.

Dit jaar zijn er meer dan 430 studenten
ingeschreven, afkomstig uit meer dan 50 landen.

Rector: Jörg Monar (sinds 2013)

Voorzitter bestuursraad: Inigo Mendez de Vigo
(opvolger van Jean-Luc Dehaene in 2009)

it wordt een belangrijke dag
voor Brugge.We zullen op
1 april nog nooit zo ernstig
geweest zijn als nu.”De kans
op een kwinkslag laat de
Brugse burgemeesterRenaat
Landuyt (sp.a) zelden liggen,

maar dinsdag zal hij het gezicht in de plooi
houden.Danbezoekt de Chinese president Xi
JinpingBrugge, omer in het Concertgebouw
eendruk geanticipeerde lezing te houden
voor de genodigden vanhet Europacollege.

Xi Jinping is langniet de eerste hoogwaar-
digheidsbekleder die de blik vandewereld op
het Europacollege in Brugge doet richten. In
november 2010werd deDuitse bondskanse-
lierAngelaMerkel op dezelfde plek als een

superheldin –DeVrouwDie EuropaRedde –
ontvangen. Ze greephaar speech bij de ope-
ning vanhet Brugse academiejaar aan omde
Duitse EU-politiek in eurocrisistijd vast te
hameren: ja, Duitsland zal hulp bieden,maar
wel ophaar voorwaarden.

“Ik heb geadviseerd omGriekenland te hel-
pen omdat ik geloof in de EuropeseUnie”,
steldeMerkelweinig hartelijk. “Erwas geen
alternatief. Als het akkoordmislukte, faalde
ook deUnie.Wemoeten onze verantwoorde-
lijkheid nemenop economisch en sociaal
vlak. Ik hebhet opgenomen voor dewaarden
vandeUnie.”

Merkel hield het, zichzelf getrouw, nog
redelijk bedaard. Datwas, in 1988, helemaal
niet het geval toen die andere IJzerenDame
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EUROPACOLLEGE De Chinese president Xi Jinping is niet de eerste
Die levert zelf trouwens ook nogal wat toppers af.

Wat is het verband tussenMarcDescheemaecker, deDeense
premierHella Thorning-Schmidt, de kok vanGrieks restaurant
Notos en demandie namens Standard&Poor’s België
degradeerde? Ze studeerden allen aanhet Europacollege
in Brugge, de discrete elitehogeschoolwaar dinsdag ook
deChinese president Xi een lezing zal geven. Bart Eeckhout

Kweekschool van

Wat is het Europacollege?

Vier
belangrijke
speeches

2002: Guy Verhofstadt pleit voor
een door het Parlement verkozen
Europese Commissievoorzitter.

2007: David Milliband stelt
de Thatcher-doctrine bij.

1988:Margaret Thatcher vaart uit
tegen de Europese superstaat.

‘D

vandeEuropese politiek langskwam.
De ‘Bruges Speech’ die de Britse premier
Margaret Thatcher op dinsdag 20 sep-
tember in het Europacollege hield, is
zondermeer een vande belangrijkste
toesprakenuit de recente Europese
geschiedenis. De lezing geldt als de
geboorteakte vanhet vandaag zohevig
oplaaiende euroscepticisme.Het leek de
inrichtendemacht van het
Europacollege wel leuk om een keer
een wat kritischer geluid door de van
nature eurofiele gangen van hun instel-
ling te laten waaien. Maar zó
kritisch had het nu ook weer
niet gehoeven.

Dzjengis Khan
Thatcher, vorig jaar overleden, vondhet
zelf alleszinswél amusant om indat
vreemde amfitheatertje in Brugge – van
eenConcertgebouwop ’t Zandwas toen
nog geen sprake – al die grijze Europese
hoofden eens flinkwakker te schudden,
zo getuigde ze later in haarmemoires.
“Als u alles gelooftwat er overmij en
mijn Europese standpuntenwordt

gezegd,moet dit ongeveer te vergelijken
zijnmet het inviteren vanDzjengis
Khanomover de deugden van vreed-
zame coëxistentie te spreken”, vatte ze
haar toespraak aan inBrugge.

Grapje,maar het lachen verging
Commissievoorzitter JacquesDelors en
de andere Europese notabelen algauw.
“Wehebbende greep vande overheid in
eigen landnietmet succes terugge-
schroefd omdan achteraf vast te stellen
dat die greep opEuropees niveau
opnieuwwordt ingesteld,met een
Europese superstaat die vanuit Brussel
wordt gedomineerd”, donderde
Thatcher voort. Ze schetste er het sinds-
dien populair gebleven beeld vande
Europese instellingen als bureaucrati-
schemoloch. (Overigens, voor de quizfa-
naten: de beruchte uitspraak ‘Iwantmy
money back’ deed ze, in tegenstelling tot
wat velennudenken, niet in Brugge,
maar een jaar later na eenEuropese
Raad.)

Hetwerd zo ruwdat deBelgische pre-
mierWilfriedMartens enminister van
Buitenlandse ZakenLeoTindemans
(beidenCVP) het protocol overboord
gooiden enweigerden te applaudisseren
voor de gastspreekster. “Tijdens die
speechnoemde ze deEuropese
Commissie a nightmare. ’s Avondswas
er nog eendiner op deBritse ambassade
en ging de discussie keihard door. Ze
hieldmaar niet op”, herinnerdewijlen
WilfriedMartens zich later inHumo. “Ik
heb als premier toen eenpersconferen-
tie gegeven als reactie ophaar ver-
schrikkelijke uitspraken.”

Wel enthousiastwasde toenmalige
PVV-leiderGuyVerhofstadt.Veertien
jaar later zouhij niettemin inzijn eigen
Europalezingeen forse federalebocht
makendoorvoor eenverkozenvoorzitter
vandeEuropeseCommissie tepleiten.

Ook in de zaal op die voor de aanwe-
zigen onvergetelijke septemberavond in
1988 zatMarcDescheemaecker (ex-

2010: Angela Merkel legt
de Duitse Europapolitiek uit.
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NMBS, nuN-VA). “Ik herinnermedie
avondnog goed”, vertelt hij. “Het leek
wel alsof er een soort gurewinddoor de
zaal trok toenThatcher sprak.Het
Europacollege is tot in zijn diepste vezels
doordrongen vandeEuropese eenma-
kingsgedachte. Ineens kwamThatcher
daar zeggendat hetwelletjes geweest
wasmet de integratie. Bij elkwoord dat
ze uitsprak zag je al die gezichtenmeer
verstijven.”
Descheemaecker is een vande vele

honderden alumni vande postuniversi-
taire opleidingen aanhet Europacollege
die later opgedoken is aande top vanhet
binnen- of buitenlandse politieke, econo-
mische of administratieve leven. Luc
Coene, gouverneur vandeNationale
Bank: alumnusEuropacollege.Helle
Thorning-Schmidt, Deens premier en
favoriet voor een vande volgendeEU-
topjobs: idem.Nick Clegg, Brits vicepre-
mier en partijleider vandeLiberaal-
Democraten: idem.Valerie Plame,
ontmaskerdCIA-agente: idem.
Dat is namelijkwat het Europacollege

in betrekkelijke discretie doet op alle
andere dagenwaarop er geenwereldtop-

per een lezing komt geven: Europa’s
bestuurlijke elite opleiden.Het
Europacollege is een onafhankelijk insti-
tuut, dat postuniversitairemasters aan-
biedtmet focus opEuropees beleid.
Behalve in Brugge is er ook een campus
in Polen, inNatolin bijWarschau.
Tegenwoordig volgt er zo’n vierhonderd-
tal studentenuit de helewereld een van
de eenjarigemasteropleidingen.
“Het college is erg belangrijk voor het

prestige vanBrugge, en vice versa”,
meent burgemeester Landuyt. “Op een
cruciaalmoment in hun leven brengt het
Europacollege hier het puikje vande
Europese intellectuele elite bijeen. Ze
lerenhier, zoals Clegg of Thorning-
Schmidt, hun lief kennen enbouwen een
emotionele band opmet de stad.Mede
daardoor zijnwij het historische hart
vanEuropa gebleven.”
Het collegewerd in 1949 opgericht,

met de expliciete bedoeling deEuropese
beweging te bevruchtenmet eennieuwe
elite. De oprichtingsaktewerdmee
ondertekenddoor grote jongens als
WinstonChurchill en Paul-Henri Spaak.
Endoor de Zwitserse filosoofDenis de

Rougemont, die via zijn Centre
Européende la Culture discreet CIA-geld
toeschoof naar naoorlogse pro-Europese
initiatieven. Voor deAmerikanenwas de
Europese eenmaking toen al serious
business: elk Europees initiatief datmee
blok kon vormen tegenhet rode gevaar
uit het oosten, kon op genereuze sympa-
thie rekenen.

‘Brugse maffia’
Binnen kom je vandaag inBrugge alleen
met een overheidsbeurs (geldig voor 70
procent vande studenten) of een flinke
zak geld (23.000 euro voor een jaar
inclusief kost en inwoon), na een stevige
selectieproef en een gesprekmet een
selectiecomité. In ruil krijg je danwel
een diplomadat als een ticket geldt voor
een topjob in eenprivate of Europese
instelling. Zoals Frankrijk zijn énarques
kent (het netwerk van oud-studenten
vandeEcoleNationale d’Administration
die het land besturen), heeft Europa zijn
old boys netwerk vanbij het
Europacollege – al kunnende boys ook
girls zijn, zoals Thorning-Schmidt

bewijst.
Er is geen kabinet in de Europese

Commissie, administratie of diplomatie
of er zit een alumnus vanhet Brugse col-
lege.Maar het netwerk spreidt zich ver-
der uit, vanOESOFVNof vanCIA tot
IMF.Ook alle grote advocaten- en con-
sultancykantoren vissen er jaarlijks gre-
tig de vijver ‘high potentials’ leeg. Of
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wereldtopper die naar de elitehogeschool in Brugge komt.

Europa’s sterren

neemMarkoMrsnik, België-expert bij
ratingbureau Standard&Poor’s en sinds
de eurocrisis van 2011 definitief geboeks-
taafd als demandie België op de rand van
de afgrondbracht, door ’s lands krediet-
waardigheid te verlagen. Ja zelfs
Constantin Erinkoglou, chef vanhet ver-
maardeGriekse restaurantNotos in
Elsene komt vanbij het Europacollege en
werkte tien jaar bij de Europese
Commissie, voor hij tot het besef kwam
dat het levenuitmeer dan richtlijnen en
groenboeken alleen bestaat.
‘Demaffia vanBrugge’, heeft oud-pre-

mier Jean-LucDehaene de intense ver-
takking vanhet Europacollegewel eens
grappend genoemd.Dehaene kanhet
weten, hijwas van 2000 tot 2009
bestuursvoorzitter vanhet College, als
opvolger van JacquesDelors. Demaffia-
vergelijkingwordt bij de andere toppers
vanhet doodernstige collegeminder
gesmaakt. “We zijn geenmaffiosi enwe
hebben evenminde ambitie omeenpoli-
tieke beweging of drukkingsgroep tewor-
den.We vormenwel een platformvan
decisionmakers”, zei voormalig alumni-
voorzitter FabienDurand ooit in Trends.

Netwerken
onder de douche
Hoedat informeel netwerkenbeter lukt
met eenEuropacollege-telefoonboekje in
de hand,weetMarcDescheemaecker als
geen ander. “Ooit had ik een entree bij de
VerenigdeNaties nodig. Bleek dat de
belangrijkste adjunct van de secretaris-
generaal Louise Fréchettewas, een dame
die in dezelfde periode als ikzelf in
Brugge nog op kot gezetenhad.Dat opent
deuren.”
Netwerken onder old boys leer je in

Brugge onder de douche, zo blijkt.
Descheemaecker: “Ikwas kapitein vande
voetbalploeg vanhet College – een goede
ploeg ten andere. Ikwou er namijn stu-
die nog eenMBAbijnemen,maar ik had
geen geld. Onder de douche tipte onze
keeper, de Ier JoeWallacemeombij een
grote consultant te gaanwerken.Daar
krijg je eenuitstekende interne opleiding
enword je nog betaald ook. Eenpaar
maanden later zat ik bijMcKinsey in
Amsterdamenwasmijn carrière ver-
trokken.Wehadden trouwens nog een
tweede keeper, eenGriek die nu raads-
heer bij het Europees gerechtshof is.”
Descheemaecker heeftwelmeer aan

het Europacollege te danken. Via de
informele tamtam leerde hij er Luc
Coene kennen, zelf oud-student in
Brugge. ToenCoene als kabinetschef van
premierGuyVerhofstadt (OpenVld) in
2004 op zoekmoest naar een opvolger
voor spoorbaasKarel Vinck bij deNMBS
vielen de puzzelstukjes in elkaar.Hetwas,
zullenwemaar zeggen, een tijd dat poli-
tieke benoemingennogmochten.
Overigenswordt het Europacollege

zelf ookniet slechter vandie netwerking.
Opde sponsorlijst voor de renovatie van
de collegecampus aandeBrugse
Verversdijk doken in 2007Karel Vinck,
ten persoonlijken titel, en deNationale
Bank (waar Coenenuwerkt) op als gulle
schenkers, naast onder (veel)meerAB
Inbev, Suez en alle bankendie een jaar
later door de regering gered zijn.

‘Het Europacollege

brengt hier

het puikje van

de Europese

intellectuele elite

bijeen op een

cruciaal moment

in hun leven’

RENAAT LANDUYT (SP.A)
BURGEMEESTER BRUGGE

Luc Coene
Gouverneur van
de Nationale Bank

Helle Thorning-Schmidt
Deens premier en

favoriet voor een van
de volgende EU-topjobs

Nick Clegg
Brits vicepremier en partijleider
van de Liberaal-Democraten

Valerie Plame
Ontmaskerd
CIA-agente

Marc Descheemaecker
Ex-baas NMBS,

lijstduwer Europese N-VA-lijst

l DeChinese president Xi Jinping
geeft dinsdag een lezing voor de
genodigden van het Europacollege.
© MARKUS SCHREIBER/AP

Bekende
ex-studenten


