HET WAS EVEN STIL RONDOM TITAAN
Door: Kolonel Th. Ent, projectofficier TITAAN

et grote voortvarendheid en enthousiasme is vanaf de KLICT manifestatie eind 1999 uitgedragen dat er spoedig
'iets' zou gaan gebeuren op het gebied van de ondersteuning
van de commandovoering. Dat 'iets' zou ook betrekking hebben
op de organisatie en omvang van verbindingsbataljons. Vanaf
juli 2000 is dit project gedoopt met de naam TITAAN, hetgeen
in de Van Dale wordt omschreven als 'groots' en 'reusachtig'.
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Medio 2000 is met name al het personeel van de verbindingsdienst ingelicht over de plannen en voornemens rondom TITAAN.
Daarnaast heb ik persoonlijk alle brigadecommandanten en hogere commandanten bezocht om het project in hun warme aandacht aan te bevelen. Al deze informatie was gebaseerd op de
toenmalige situatie, waarvan het High Readiness Forces Headquarters (HRFHQ) geen deel uitmaakte.
Die situatie is sinds eind 2000 gewijzigd. De Duitse en Nederlandse minister van Defensie hebben gezamenlijk besloten het
hoofdkwartier 1(GE/NL)Corps in Münster - met inbegrip van de
noodzakelijke ondersteunende eenheden - geschikt te maken
voor en vervolgens aan te bieden als High Readiness Forces
Headquarters (HRFHQ) voor snelle inzet (binnen 20 dagen) in
NATO of EU verband. In meerdere KL media is hieraan aandacht besteed. Bij de ondersteunende eenheden wordt daarbij
ook gesproken over een CIS Battallion of C2SupportBattallion
naast een StaffSupportBattallion.
Nederland heeft in dit kader aangeboden het TITAAN systeem
te gebruiken als basis voor de ondersteuning van de comman-

dovoering, waarmee door Duitsland is ingestemd. Het CIS
bataljon wordt hiermee uitgerust maar blijft qua organisatie
binationaal. Sommige materieelsoorten zullen aanvullend door
Duitsland worden geleverd.
De besluitvorming rond deze eenheden is op dit moment van
schrijven (medio mei 2001) nog niet rond. De precieze omvang
van het bataljon noch de binationale verdeling zijn besloten, maar
het is wel de verwachting dat dit in juni zal geschieden. Daarna
zal zo spoedig mogelijk een beleidsvoornemen uitkomen waarin de exacte afspraken worden opgenomen, alsmede het tijdschema en overige zaken.
Voor TITAAN betekent deze gang van zaken dat de eerste
TITAAN componenten naar het HRFHQ zullen gaan, en dus niet
naar andere KL-eenheden. Ook de reorganisatie voor verbindingseenheden en de oprichting van C2 ondersteunende elementen bij bataljons zal enige vertraging oplopen. Het streven
is het beleidsvoornemen over TITAAN tegelijk met dat van het
HRFHQ uit te geven.
Tijdens het uitwerken van de plannen zijn vele alternatieven en
varianten de revue gepasseerd. Het is niet zinvol al ons personeel iedere week een nieuw schema toe te zenden. Los van de
verwarring zou dat ook tot veel irritatie leiden juist vanwege de
onduidelijkheid. Vandaar dat de stilte is verkozen, waarin achter de schermen hard werd gewerkt. Ik hoop dat die tijd vanaf
juni achter de rug is. Maar daarom was het even stil rondom
TITAAN.
■

HERDENKINGSPLECHTIGHEID IN ROTTERDAM
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raditioneel zijn ook dit jaar op 10 mei 2001 bloemen gelegd op de graven van de in en om Rotterdam in de meidagen van het jaar 1940 gesneuvelde militairen van het 2e Bataljon Depot Genietroepen.
Dit bataljon bestond voornamelijk uit militairen van de
Verbindingsdienst.
De bloemen werden gelegd
door de leden van de Leerlingenvereniging "De Argonauten".
Eenmaal in de vijf jaar draagt
deze plechtigheid een officieel karakter. Veteranen,
nabestaanden, actief dienende militairen en vertegenwoordigers van de VOOV en
VOV, alsook een vertegenwoordiging van de Traditie-

INTERCOM 2001-2

raad Verbindingsdienst, verzamelen dan op Begraafplaats
Crooswijk te Rotterdam.
Dit jaar bestond de delegatie uit C-Opleidingsrichting Radio majoor Gillis, Regimentsadjudant - adjudant Janssens, klaroenblazer - sgt1 Mourik, het bestuur en enige leden van de leerlingenvereniging "De Argonauten". Allereerst werd er om 11.45
uur een bloemstuk gelegd op de Joodse begraafplaats aan het
Toepad op het graf van de vaandrig Awerbach. Na de lunch ging
het richting Begraafplaats Crooswijk. Hier werden rond 14.00
uur op de Militaire Erehof bloemstukken gelegd op de graven
van de volgende gevallen militairen:
Korporaal van der Broek
Korporaal De Jeu
Sergeant Hendriks
Soldaat Tesselaar
Soldaat Rutting
Sergeant Smit
Korporaal Stevens
Soldaat Nulle
Na het spelen van de "Last post" door de klaroenblazer werd er
1 minuut stilte in acht genomen.
■
Tekst en foto's: School Verbindingsdienst
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