
Digitale rekentoestellen voor vuurleiding 

door ir . E. W. GRONEVELD. hoofdingenieur bij het Physisch 
Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO 

In ,,De Militaire Spectator" nr 11 van novem
ber 1958 wijdde ir. IJ. Boxma een beschouwing 
aan de toepassing van de digitale rekentechniek 
in rekentoestellen voor vuurleiding. Zoals uit dit 
artikel blijkt komen problemen van tweeerlei 
aard naar voren. In de eerste plaats die, welke 
met de digitale techniek als zodanig verband bou
den. In de tweede plaats doen zicb problemen 
voor, die nauw sameohangen met de rol, die bet 
rekentoestel in het wapensysteem vervult. Tot 
deze laatste behoreo onder aodere: 
- de constructie van analoog-digitaal omzetters 
en van digitaal-analoog omzetters; 
- het vaststellen van de geeiste rekenfrekwentie, 
waarbij rekening moet worden gebouden met de 
dynamische eigenscbappen van de analoge ele
menteo van bet gehele wapensysteem en met de 
snelheid , waarmee de optredende grootheden 
veraoderen ; 
- bet opstellen van het rekenprogramma. 

In bet volgende wordt vooral aandacht aan 
dit laa tste onderwerp besteed . Hieraan gaa t voor
af een bespreking van de opbouw en de inwen
dige organisatie van een rekentoestel, waarbij de 
betekenis van het begrip rekenprogramma wordt 
uiteengezet. 

De opbouw en de interne organisatie van een 
cligitaal rekentoestel 

Zoals in bet artikel van ir. Boxma is aangege
ven, omvat het digitaal werkende rekentoestel in 
bet algemeen de volgende vijf organen: 

- het rekenkundig orgaan ; 
- het geheugenorgaan; 
-- het besturingsorgaan; 
- het ingangsorgaan; 
- het uitgangsorgaan. 

Z ij zijn, met de belangrijkste onderlinge ver
biodingen, in afb. l weergegeven. Langs verbin
dingen, die door getrokken lijnen zijn voorge
steld , vindt overdracbt van getallen plaats. De 
loop van de voornaamste stuursignalen is aao
gegeven door onderbroken lijnen. 

Het gebeugenorgaan bevat een aantal ,,vakjes" 
of registers, die elk een getal kunnen bevatten. 
Het aantal van deze registers in bet gebeugen
orgaan hangt sterk af van de functie van het re
kentoestel. Een aantal van enige tientallen tot 
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enige honderdtalJen is redelijk voor rekentoestel
len voor vuurleidingsdoeleinden. 

Het rekenkundig orgaan bevat drie registers, 
die in de afbeelding zijn aangeduid met VAL, 
VER en PRO. Deze namen zijn afgeleid van 
vermenigvuldigtal, vermenigvuldiger en produkt. 
Deze registers zijn op een dusdanige wijze on
derling verbonden dat in het rekenkundig orgaan 
een vermenigvuldiging kan worden uitgevoerd. 
Denken wij ons aanvankelijk alleen getallen aan
wezig in VAL en in VER. Er wordt dan een 
dusdanige reeks stuursignalen aan bet rekenkun
dig orgaan toegevoerd dat na afloop van deze 
reeks signalen bet produkt van de geta llen in 
VAL en VER zich in PRO bevindt. Het tijdsver
Joop waarin deze stuursignalen optreden noernen 
wij een rekeninterval. ln een rekeninterval kun
nen ook andere reeksen stuursignalen optreden, 
die zodanig zijn dat niet een vermenigvuldiging, 
doch een optelling, een aftrekking of een deling 
wordt uitgevoerd. 

E lk rekeninterval wordt gevolgd door een scha
kelinterval. In een schakelinterva l treden andere 

r- { ---
1 ---

,.._ 8 = ,.._ invoer 

-- -- }-· i 
-- I 

1 
I \.. ....,.__ __ _ I 

I -------------- ------- - --- -i 

I 
I 

I 

,. ,. 
,. 

- ~ 
~ 

~--

I 
I 
I 
I 
I 

geheugen 1- - - ---4-
-- } I -- -· 1 

I-

I-~ 

t,. ,_ 

val -1 
ero I I 

1 
croaramma l 

L----4--- I 

--

r ekenkundig 
orgaan 

ver - I 

besturing 

f.- '-

i-- '-

i- ~ 

,... _ 
.,.._ 

--........ _ 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

}-·~ 
I 
I 
I 
I 

)-_J 
A f b. I Opbouw van ee11 digita/e rekemnac'1i11e. 



stuursignalen op. Deze signalen bebben tot taak: 

a. bet afsluiten van de zojuist uitgevoerde be
werking; 
b. bet voorbereiden van een nieuwe bewerking. 

De eerste taak omvat onder meer: 

- bet plaatsen van bet rekenresultaat in het 
daarvoor bestemde register van bet gebeugenor
gaan of van bet uitvoerorgaan; 
- bet schoonmaken van enige of van alle regis
ters van het rekenkundig orgaan. 

Tot de tweede taak behoort: 

- bet invoeren van nieuwe getallen in de regis
ters van bet rekenkundig orgaan; deze getallen 
zijn afkomstig uit registers van het geheugenor
gaan of uit bet invoerorgaan; 
- bet zodanig instellen van bet besturingsor
gaan, dat in het volgende rekeninterval de juiste 
reeks stuursignalen wordt opgewekt zodat op de 
ingevoerde getallen de gewenste bewerking wordt 
uitgevoerd. 

Elk scbakelinterval wordt weer door een re
keninterval gevolgd. 

Uit bet voorgaande blijkt dat de stuursignalen, 
die gedurende de scbakelintervallen optreden, de 
opeenvolgende bewerkingen bepalen. Zij moeten 
worden opgewekt op een dusdanige wijze dat het 
gewenste rekenprogramma wordt uitgevoerd. 
Daartoe is er een programateller aanwezig, 
waarvan de stand aangeeft hoe ver de berekening 
is gevorderd . Na elk scbakelinterval doet deze tel
ler een stap voorwaarts. Uit de stand van de tel
ler worden telkens de stuursignalen in bet scba
kelinterval afgeleid. 

De gang van zaken kan nu als volgt worden 
samengevat: 

- bet rekenprogramma bestaat uit een reeks 
opdrachten; 
- een opdracbt geeft aan wat met een verkre
gen rekenresultaat moet geschieden, wat de aard 
van de volgende bewerking is en op welke getal
len deze bewerking moet worden toegepast; 
- in een schakelinterval wordt de vorige bewer
king afgesloten en de volgende voorbereid ; 
- in een rekeninterval wordt de voorgescbreven 
rekenkundige bewerking uitgevoerd; 
- er is een programma teller; uit de stand van 
deze telJer worden de gewenste stuursigna len in 
de scbakelintervallen afgeleid. 

Bij een universele rekenmachine kan men de 
r~ks ?Pdrachten -~het programma) op eenvoudige 
w11ze mvoeren, b11voorbeeld met bebulp van een 
ponsband: Zij worden dan in het gebeugen van 
de machine opgeslagen. Bij een machine voor 
speciale toepassingen, zoals voor vuurleiding, 
wordt bet programma door de wijze van bedra-

den vastgelegd en het kan d us zonder modificatie 
van het toestel niet word en gewijzigd. Bij bet ont
werp kan men echter rekening bouden met de 
soms bestaande noodzaak verschillende bewer
kingen uit te voeren, die afhankelijk zijn van 
reeds verkregen rekenresultaten. Bijvoorbeeld 
kan men aan de hand van de omstandigbeden 
een bepaalde constante kiezen of een reeks op
drachten vervangen door een andere. Deze mo
gelijkbeid komt in afb. 1 tot uiting in de verbin
ding, die van bet rekenkundig orgaan loopt naar 
bet besturingsgedeelte. 

Het rekenprogramma 

Zoals reeds is opgemerkt bestaat bet rekenpro
gramma uit een reeks opdrachten. Het is nu de 
taak van de ontwerper van bet rekentoestel bet 
vuurleidingsprobleem een dusdanige matbema
tische formulering te geven dat bet kan worden 
bescbreven door een dergelijke reeks opdrachten. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met bet 
feit dat bet rekenkundig orgaan slechts de bewer
kingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen kan uitvoeren. Het spreekt vanzelf dat bo
vendien de totale lengte van bet programm liefst 
zo klein mogelijk moet zijn; dit leidt tot de een
voudigste machine en daarenboven kunnen te 
lange programma's soms tot een te lage reken
frekwentie leiden. Kan de rekentijd voldoende 
klein worden gehouden, dan bestaat er wellicbt 
de mogelijkbeid het toestel de berekeningen voor 
meer verscbillende vuurmonden om en om te la
ten uitvoeren, waarbij tocb voor elk afzonderlijk 
de rekenfrekwentie voldoende is. 

In bet volgende willen wij ons beperken tot 
vuurleiding ten beboeve van de luchtdoela rtille
rie. Een analyse van dit vuurleidingsprobleem 
doet ons zien dat de kernpunten van bet pro
gramma zullen zijn: 

- het bepalen van voldoend nauwkeurige doel
gegevens (positie en snelbeid) uit de waarnemin
gen van bet doe!; 
- bet vastleggen in de rekenmachine van de uit 
de scbootstafel bekende eigenschappen van de 
projectielbaan; 
- bet be pal en van bet tref punt uit de gegevens 
van de doelbeweging en de scbootstafelgegevens; 
- bet bepalen van de stuursignalen voor de 
vuurmond. 

Op elk van deze punten zal in het volgende 
kort worden ingegaan. 

De doelgegevens 

Met regelmatige tussenpozen Li t worden aan 
bet richttoestel doelgegevens ontleend die door 
analoog-digitaal omzetters in digitale vorm wor
den gebracht. Wij beschouwen slechts een coor-
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dinaat x van bet doel en duiden met X; de waar
de aan waargenomen op bet tijdstip t = iL.I t. 
Deze waargenomen grootheid geeft niet telkens 
de juiste positie van bet doel aan, doch vertoont 
een afwijking, de waameemfout. Deze kan bij
voorbeeld door radarruis zijn veroorzaakt. De 
invloed van de waarneemfouten in de verdere 
bewerkingen kan worden verminderd door niet 
uitsluitend gebruik te maken van de laatst waar
genomen coordinaat xi, maar door in plaats daar
van een afgevlakte waarde toe te passen. Hierin 
dient dan ook een aantal voorgaande waarne
mingen te worden verwerkt. Ben mogelijkheid 
voor bet verkrijgen van deze afgevlakte waarde 
1igt direct voor de hand: men kan het gemiddelde 
nemen over de laatste m waarnemingen. Duiden 
we dit gemiddelde aan met x;', dan is: 

xi' ~ ~(x; + xi - l + xi _2 + ... + xi - m+1) (1) 
m 

Het bezwaar dat bij een bewegend doe! door dit 
proces een systematische fout zal ontstaan, af
hankelijk van de snelheid van het doel, kan men 
opheffen door later een correctie toe te passen. 

Het is duidelijk dat voor een dergelijke wijze 
van middelen of afvlakken aUe oude waarden 
van x vanaf xi _ m + 1 in bet geheugeo van de ma
chine bewaard moeten blijveo . Dit vereist der
halve een groot aantal registers. Men kan aan dit 
bezwaar tegemoet komen door een ander mid
delingsproces toe te passen. In de beschrijviog 
van dit proces duiden wij de afgevlakte waarde 
aan met x". Meo verkrijgt telkens een nieuwe 
waarde van x" door een correctie op de vorige 
waarde aan te brengen. De grootte van deze cor
rectie hangt af van de nieuw waargenomen waar
de van x. De berekening van x{' geschiedt als 
volgt: 

x;" = X; _ /' + c (x; - X; /') (2) 

Hierin is c een positieve constante, kleiner dan 
] . Men kan eenvoudig aantonen dat deze for
mule gelijkwaardig is met 

x{' = c X; + c( I - c) xi- i + c(J - c)2 
X; _2 

+ c( l - c)a X; 3 + ..... . 
Dit resultaat is ook een vorm van middeling, 
waarbij oudere waarnemingen steeds minder in
vloed krijgen. 

De methode volgens formu le (2) stelt minder 
eisen aan geheugencapaciteit en rekentijd dan de 
berekeningen volgens formule ( I). Ben nadeel is 
echter de minder efficiente onderdrukking van 
de radarruis. Opgemerkt dient te worden dat er 
nog tal van andere formules bestaan; slechts de 
belangrijkste twee typen zijn hier vermeld. 

De bepaling van de snelheid van het doel kan 
a ls volgt geschieden. Men bepaalt uit de Jaatste 

56 

twee x-waarden een ruwe schatting van de snel
heid volgens 

1 
ui =(xi - xi- 1)Lft 

en vlakt nu de aldus verkregen waarden op een 
van de boven aangegeven wijzen af. Hoewel de
ze methode in beginsel juist is, blijken de for
mules (1) en (2) in dit geval niet erg gunstig te 
zijn. Bnige wijzigingen in deze formules kunnen 
tot meer bevredigende resultaten leiden. Het ge
schetste principe wordt er echter niet door aan
getast. 

De schootstafel 

De hoofdballistiek geeft de vluchttijd, de ver
eiste schootselevatie en de derivatie weer als 
functie van de positie van het trefpunt. De se
cundaire baUistiek geeft aan op welke wijze de 
daginvloeden (zoals wind en aanvangssnelheid) 
deze grootheden wijzigen. Al deze gegevens moe
ten in het rekentoestel worden vastgelegd. Dit 
moet op een zodanige wijze geschieden dat aan 
de volgende eisen wordt voldaan: 

- een voldoend grote nauwkeurigheid dient te 
worden bereikt, 
- de geeiste geheugencapaciteit dient niet re
zwaarlijk groot te worden, 
- de berekening van de vlucbttijd en van de 
geeiste kaarthoek en elevatie van het kanon dient 
goed uitvoerbaar te zijn en niet te veel rekentijd 
te vergen. 

Voor dit schootstafelprobleem blijkt een bevre
digende nplossing mogelijk te zijn. 

De bepaling van bet trefpunt 

Zoals uit het voorgaande blijkt is er een nau
we samenhang tussen het probleem van bet vast
leggen van de schootstafelgegevens en de wijze 
waarop de vluchttijd, de kaarthoek en de eleva
tie worden berekend. Het is niet mogelijk ge
bleken zodanige formules op te stellen dat de 
gevraagde grootheden expliciet volgen uit de ge
gevens van de doelbeweging en uit de schoots
tafelgegevens. In dergelijke gevallen maakt men 
in de wiskunde van iteratieve methoden gebruik. 
Zij zijn bijzonder geschikt voor toepassing in di
gitale rekenmachines en een dergelijke methode 
zal hier dus ook worden gebruikt. 

De gang van zaken zal worden uiteengezet in 
de vereenvoudigende veronderstelling dat er niet 
drie, doch slechts een onbekende variabele moet 
worden bepaald. Deze wordt met z aangeduid. 
Het probleem kan nu zo worden gesteld dat ge
vraagd wordt naar die waarde van z, waarvoor 

G (z) = O 



G is een niet eenvoudige functie van z, zodat z 
niet expliciet kan worden opgelost. 

Men gaat nu als volgt te werk. Allereerst 
maakt men een, soms zeer ruwe, scbatting van 
de gevraagde grootheid. Laat deze z0 zijn. Dan 
wordt G(z0) bepaald. rs dit gelijk 0, dan is z0 
kennelijk de gevraagde waarde van z. In het al
gemeen 1is dit echter niet het geval. Men volgt 
dan een bepaalde regel om uit de waarde van 
G(z0) een correctie op z

0 
te vinden en men ver

krijgt zo de waarde z1 . Nu wordt G(z1) bepaald 
en zo gaat men door. Bij een goed ontworpen 
proces benadert men op deze wijze hoe langer 
hoe meer de juiste waarde van z. Aan de band 
van een eenvoudig voorbeeld zal dit duidelijk 
worden gemaakt. 

Gevraagd wordt de waarde van z waarvoor 

G(z) = A - z2 

gelijk aan nul wordt. H et is duidelijk dat dit bet 
geval is voor z = VA, maar daar de mogelijk
heid tot worteltrekken vrijweJ nooit in de reken
machine wordt ingebouwd, zal de oplossing langs 
iteratieve weg worden gezocht. Wij kiezen dus 
z0 en vinden 

G(z0) = A - z0
2 (3) 

Het voorschrift om z1 te vinden zal nu als volgt 
luiden: 

1 
z1 = z0 + G(z0) -

2 
(4) 

Zo 

hetgeen met formule (3) leidt tot de regel 
1 A 

Z1 = -2 (zo + - ) 
Zo 

Op deze wijze voortgaand vinden wij z2 uit zi> 
enz. De aJgemene formule luidt dus 

1 A 
zn =r (z,, _1 +~ ) (5) 

11 - 1 

Toepassing voor het geval A = 4 en de eerste 
schatting z0 = 1 levert achtereenvolgens: 

z0 ] 

z1 2,5 
Z2 2,05 
Z3 2,00061 
Z4 2,0000001 

Afb. 2 Omz et1ing reke11re
s11/raar in asstand. 

Rekenmachint 

bepaalt 

a l 
g11Wenste asstand 

b) 

l out in asstand 

lout 
(dig.) 

De waarde V4 = 2 wordt dus snel benaderd. 
Bij het toepassen van dergelijke processen 

dient men de vorm van de functie G en bet 
voorschrift voor het corrigeren van de geschatte 
waarde van de oplossing zo te kiezen dat inder
daad de reeks benaderingen convergeert naar 
de juiste oplossing; bovendien moet dit liefst zo 
snel mogelijk gebeuren. Bij het vuurleidingspro
bleem komt daar nog bij het feit dat deze juiste 
oplossing bij elke volgende rekencyclus een an
dere is. 

De stuursignalen voor bet ·kanon 

Dit probleem is in feite niet anders dan de 
omzetting van de berekende schootsgegevens van 
digitale in analoge vorm. Deze analoge vorm is 
hier de draaiing van een uitgaande as. Gebruik 
makend van de reeds in bet artikel van ir. Boxma 
genoemde anaJoog-digitaal omzetters kan men de 
volgende methode toepassen, waarbij als voor
beeld wordt gedacbt aan de sturing van de kaart
boek van het kanon. Het rekentoestel heeft de 
coordinaten x en y van bet trefpunt bepaald. De 
sinus en de cosinus van de boek B, die de mo
mentele stand van de as aangeeft, kunnen van de 
analoog-digitaal omzetter warden afgelezen. Uit 
deze gegevens kan worden afgeleid dat in de as
stand een hoekfout LI B aanwezig is, die bij bena
dering volgt uit: 

LI Y cos B - X sin B 
B = xcosB + Y sinB 

Deze waarde van LIB wordt in een register 
opgeslagen. Men kan nu op eenvoudige wijze 
aan dit register een spanning ontlenen, evenre
dig aan de inhoud van dit register (digitaal-ana
Ioog conversie). Deze spanning wordt via een 
versterker naar een motor gevoerd, die de as 
aandrijft. Een en ander is in afb. 2 weergegeven. 
Men herkent hierin gemakkelijk een servosys
teem. Het enige opmerkelijke is dat het foutsig
naal door een rekenmachine, en dus intermitte
rend, wordt bepaald. Hier raken wij het punt 
van de rekenfrekwentie. Uit tbeoretische overwe-

asstand ( dig. ) 

uitgang 
<asstarid > 
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gingen en ujt experimenten is gebleken dat de 
vereiste rekenfrekwentie samenhangt met de 
bandbreedte van be t servosysteem. Globaal mag 
worden aangenomen dat de minimaal toelaatbare 
rekenfrekwentie ongeveer 10 maal deze band
breedte is. 

Slotbeschouwing 

Het blijkt zeer wet mogelijk te zijn bet vuur
leidingsprobleem een zodanige matbematische 
form ulering te geven dat toepassing van digitale 
rekenmachines voor vuurleiding mogelijk is. 
Daarbij komen een aantal zeer interessante 
vraagstukken naar voren, waarvan de voornaam
ste in bet voorgaande kort zijn besproken. Tot 
bet vinden van de juiste oplossiogen bebben ve
len een bijdrage geleverd, zowel bij het Physisch 

Laboratorium RVO-TNO als bij de N.V. Hol
landse Signaalapparaten. 

Aan bet feit dat aan de bouw van de scha
kelingen, die bet elektronisch rekenen mogelijk 
maken, vrijwel stilzwijgend is voorbij gegaao, mag 
niet warden geconcl udeerd dat dit een simpele 
en wellicht oninteressante zaak zou zijn. Integen
deel, op dit gebied beeft in de loop der jaren een 
belangwekkende ontwikkeling plaats gevonden. 
De p roblemen zijn veela l Jang niet eenvoudig, 
hoe vanzelfsprekend de opbouw van een enkele 
flip-flop, ja zelfs bet blokscbema van een hele 
rekenmachine ook moge schijnen. De ervaring 
heeft geleerd dat er na de eerste glorieuze de
monstratie van een telscbakeling nog veel werk 
moet worden verzet voordat een afgerond ge
heel van betrouwbare circuits tot stand is geko
men. 

Nieuwe uitgave 
DISENGAGEMENT, door Eugene Hinterboff, 445 

biz. Uitg.: Stevens & Sons Ltd, Londen. Prijs: 45/-sh. 

De Engelse mi litaire commentator Captain E. Hin
terhoff is ecn groot voorstander van de politiek van 
disengagement, het vormen van een politiek en mili tair 
neutrale gordel in midden- en oost-Europa. 

Sedert Mr. George F. Kennan eind 1957 zijn ser ie 
lezingen over disengagement voor de BBC hield, staat 
deze veel omstreden gedacbtengang in bet middelpunt 
van de belangstelling. 

Hi nterhoff bespreekt in bet eerste deel van zijn bock 
het na-oorlogse buiten landse beleid van het westen. 
Hij toont aan dat eeo overheersende doelstelling vol
komen ontbreekt. Het streven naar Containment en 
Coexistentie is een zuiver defensieve politiek, die 
langzamerhand kristafliseerde in een min of meer los 
systeem van bondgenootschappen zoals de NAVO, het 
Bagdad Pact, ANZUS en SEATO, geruggesteund door 
een keten van Amerikaanse lucbtbases. Het doe! van 
deze reeds in 1947 ontworpen politieke strategic was 
om te komen tot een handhaving van de ,,status quo", 
voortvloeiende uit de gehcime overeenkomsten met 
Rusland van 1943 en 1945. 

Deze onbeweeglijke, gevaarlijke strategic was volle
dig in overeenstemming met de Jiberale geest die ken
merkend was voor de officiele A.merikaanse kringen in 
1947. De bescherming van de ,.status quo" tegen ver
schillende vormen van erosie is een mislukking geble
ken, afgezien van het feit dat men uitging van een 
niet wenselijke ,,sta tus quo", die bevrijding van door 
de comrnunisten beheerste landen uitsloot. Een blijven
de coexistentie aan het ijzeren gordijn opent evenzo
vele gevaren. Zelfs een oppervlakkige bestudering 
van de onderhandelingen over het oplossen van de Eu
ropese problemen toont aan dat de sleutel tot de vrede 
de oplossing van het Duitse probleem is. Velen, die 
di sengagement aanbevelen, hebben de gedachte tot uit
drukking gebracht dat Duitse neutraliteit de prijs voor 
de eenwording zou moeten zijn. Dit is echter ondenk-

baar zonder gelijktijdige neutralisatie van sommige 
andere Oosteuropsese .landen. 

Tn deel 2 geeft Hinterhoff een bijzonder goede terug
bli k op de onderhandelingen van de laatste 15 jaren. 
Na grondige analyse toont hij aan dat de door oost en 
west voorgestelde plannen elkaar meermalen vrijwel 
dekken en hieruit meent h ij te mogen concluderen dat 
overeenstemming meermalen mogelijk is geweest. 
Voorts geeft hij als zijn overtuiging dat de Russen 
rnomenteel klaar schijnen te zijn om te onderbandelen 
over een beperking van de bewapening in Midden
europa op voorwaarden die niet alleen in bun eigen 
belang zijn. 

In deel 3 analyseert H interhoff de argumenten van 
de verschillende voor- en tegens tanders van disengage
ment. Hij verwerpt de politiek van de ,.status quo" 
gebaseerd op de ,,delicate balance of terror". Veilig
heid kan nooit worden gebaseerd op (tijdelijk) wapen
overwicht. De vicieuze cirkel van angst en wapens, 
onveiligbeid en rneer wapens, veroorzaakt onverbid
delijk een afglijden naar oorlog en dien t te worden 
doorbroken. Een oplossing in de vorrn van een om
vangrijke disengagement, tot stand gekomen in een 
a trnosfeer van gemeenschappelijke goodwill en met aUe 
noodzakelijke waarborgen, is de enige oplossing die 
de vrede in Europa kan verzekeren. Zonder risico is 
deze koers niet, maar een van de grootste deugdea 
van staatkundig beleid is de moed weloverwogen risi
co's te nemen. De huidige situatie in E uropa is nl. een 
blijvend gevaar voor de wereldvrede. Tenslotte brengt 
Hinterhoff zijn eigen p lan, zijn ,.Blue Print" naar vo
ren. Dit voorziet in een plan voor disengagement uit
gevoerd in twee fasen. Uiteindelijk resulteert dit plan 
in een a toomvrije zone bestaande uit een herenigd 
Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en mo
gelijk Roemenie en andere oost-Europese landen. Uit 
deze gordel dienen alle vreemde troepen te worden 
teruggetro kken en de nationale, met conventionele wa-
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