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NATIONALE CHINESE DEFENSIEUNIVERSITEIT OPGERICHT

Medio december jl. werd de oprichting bekend van een nationale Chinese
Defensieuniversiteit, waarbij een drietal militaire academies tot een
multidiscipli- nair opleidingsapparaat werd omgesmolten.
De universiteit zal een all-round scholing geven aan kandidaten voor militaire
topfuncties, waarbij met name de modernste technieken en theorieën aan bod
zullen komen. De Defensieuniversiteit krijgt ook belangrijke politieke,
beleidsadviserende taken.
Het open karakter van de opleiding brengt met zich mee dat op tal van gebieden
samenwerking zal worden gezocht met buitenlandse civiele en militaire
deskundigen.
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NATIONALE CHINESE DEFENSIEUNIVERSITEIT OPGERICHT

11 Op 18 december jl. werd door het Chinese persbureau Xinhua de oprichting
bekend gemaakt van een nieuwe, alles overkoepelende militaire academie voor
bevelvoerende officieren, nl. de Defensie- universiteit van het Volksbevrij-
dingsleger. Deze universiteit zal de hoogste en tevens de meest complete
opleiding worden in de Volksrepubliek, waar overigens al meer dan honderd mi-
litaire academies zijn.

Volgens het persbericht is de Defensieuniversiteit ontstaan na samensmelting
van drie bestaande academies van het Volksbevrijdingsleger en wel die voor
Militaire, Politieke en Logistieke aangelegenheden. Zij zal zich speciaal
richten op de verdere vorming van marine-, landmacht- en luchtmachtcomman-
danten voor een niveau boven dat van divisie. Daarnaast zullen ook hogere
stafofficieren, vanaf het niveau van militaire regio en daarboven, alsmede een
selecte groep van theoretische onderzoekers van de Chinese strijdkrachten er
zich in hun vak bekwamen. Gelet op de doelstellingen kan aangenomen worden dat
de Defensieuniversiteit een betrekkelijk kleine elite in staat zal stellen om
met de modernste ontwikkelingen kennis te maken en te werken aan de eigen
veelzijdigheid ten behoeve van een carrière in de top van de krijgsmacht.

Naast de opleiding van militair personeel krijgt de universiteit ook belang-
rijke politieke taken. Zo is haar een adviserende stem toegekend in
beleidskwesties, zowel de algemene afdelingen van het leger betreffende, als
de absolute topinstantie voor militair beleid in de Volksrepubliek: de door
DENG Xiaoping voorgezeten Militaire Commissie van (het CC van) de Chinese Com-
munistische Partij. Bovendien zullen door de Defensieuniversiteit strategische
vraagstukken en zaken met betrekking tot de modernisering van China's
nationale defensie worden bestudeerd.

Alles wijst erop dat de nieuwe opleiding het produkt is van de behoefte aan
een super-instelling die de diverse militaire disci- plines op een zo
geavanceerd mogelijke wijze onder een dak zou verenigen en die met bestaande
buitenlandse instellingen (bij- voorbeeld een International Institute of
Strategie Studies) op voet van gelijkheid zou kunnen verkeren. Het is ook
begrijpelijk dat Peking pas tot oprichting van de universiteit overging nadat
uit een oogpunt van efficiëntie, al enige tijd intensief is ge- werkt aan de
professionalisering en afslanking van het totale (in casu militair) kader. De
nieuwe situatie - de Defensieuniversiteit gaat officieel op l september 1986
van start - is er een die dus duidelijk past in de niet-aflatende, stuwende
moderniseringsaanpak van China's politieke leiding en die, anderzijds,
evenzeer een tegemoetkoming kan worden genoemd ten opzichte van de militaire
top, die onder die aanpak tot dusver menig stapje terug had moeten doen.

"Gezaghebbende militaire bronnen" citerend, meldde Xinhua dat in het kader van
de oprichting van de Defensieuniversiteit een aantal afdelingen uit de grond
is gestampt, te weten een Nationale Defensie Researchafdeling, een
Basisafdeling, een afdeling voor Geavanceerde Studies, een instituut voor af-
gestudeerden, een Strategisch Onderzoeksinstituut, een Legeropbouwonderzoeks-
instituut, een Instelling voor Marxistisch Onderzoek en een lerarenopleiding.

De Defensieuniversiteit zal nadrukkelijk een open instelling zijn. Dat wil
zeggen dat zowel actief als passief met buitenlandse deskundigen wordt
samengewerkt. Dit impliceert enerzijds dat buitenlandse militaire leiders en
wetenschappers voor het geven van lezingen naar China zullen worden
uitgenodigd, anderzijds dat Chinese studenten, leraren en onderzoekers voor
oriëntatie, inspectie en voordrachten naar het buitenland gezonden zullen
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worden. Gezien de goede contacten tussen Nederlandse wetenschappers en hun
Chinese collega's en studenten, alsmede de hoge standaard van sommige takken
van de Nederlandse defensieindustrie en de gebleken Chinese belangstelling
daarvoor, zal het naar verwachting niet lang duren alvorens ons land met de
Defensieuniversiteit te maken gaat krijgen. Het ligt voor de hand om te
veronderstellen dat het soort relaties dat dan ontstaat zal uitwijzen dat aan
de Defensieuniversiteit ook aan militaire intelligence de nodige aandacht
wordt besteed.

Ofschoon uit de persberichten kon worden opgemaakt dat de oprichting van de
universiteit een zaak is geweest van zowel de Staatsraad (» de Chinese
regering) als de partij (leeside Militaire Commissie), valt de nieuwe
opleiding organiek direct onder de Militaire Commissie. Als de leider van die
commissie was het dan ook DENG Xiaoping die de eerste benoemingen van het be-
stuur van de Defensieuniversiteit verrichtte. Voorzitter werd ZHANG Zhen

, voormalig plv. stafchef van het Volksbevrijdingsleger. Politiek
commisaris werd LI Desheng , oud-commandant van de militaire
regio Shenyang en een van de zeer weinigen die een onder de Culturele
Revolutie tot bloei gekomen carrière tot in de huidige tijd heeft weten voort
te zetten.

In een interview dat Xinhua met ZHANG Zhen en LI Desheng had, kwamen de
selectiecriteria voor toekomstige studenten ter sprake. Daaruit bleek dat niet
alleen zal worden geworven onder provinciaal, regionaal of nationaal militair
personeel, maar dat ook veel studenten zullen worden gerecruteerd uit de
civiele (ambtelijke, technische, wetenschappelijke) sector. De eerste lichting
studenten hoopt men komende zomer te hebben geselecteerd.
De hoofdvestiging van de nieuwe Defensieuniversiteit is op de plaats van de
vroegere Militaire Academie van het Volksbevrijdingsleger.
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