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Radiant 2000
Niet alleen vóór maar ook ván…..

Beste lezers.

Het is al haast traditie, dat Radiant
niet op tijd verschijnt. In de goede
oude tijd, toen Radiant met de ty-
pemachine werd gemaakt en ge-
corrigeerd met kleine potjes witte
lak, toen de getypte stroken wer-
den verkleind bij een printshop in
de stad en daarna ingeplakt op A-
4’tjes, gevolgd door de foto’s, ver-
scheen Radiant keurig op tijd.
Maar Radiant was in die beginja-
ren wel haast een dagtaak.
In het digitale tijdperk gebeurt al-
les op de computer. Meten en be-
rekenen, DOKA werk, Radiant
opmaken, leden- en financiële ad-
ministratie, archiefwerk, corres-
pondentie. DMS dreigt daarmee
een hobby te worden die je volle-
dige dagen en avonden aan het
beeldscherm kluistert. Er kan in-
derdaad waanzinnig veel gedaan
worden met een computer, maar
het nadeel is dan ook, dat je haast
in dat ding gaat wonen.
En in die sfeer blijft er wel eens
wat liggen. Radiant maken, meest-
al niet het meest inspirerende
werk, moet het dan afleggen tegen
een geslaagde fotografische actie,
uitmeten of correspondentie voe-
ren. Dat laatste gaat meer en meer
per e-mail. Dat is snel, goedkoop
en bijzonder inefficiënt. Naast de
reclamejongens die je regelmatig
voorzien van mogelijkheden om
dollars bij te verdienen, brengen
kennelijk ook de nodige DMS’ers
hun tijd volledig achter het e-mail
scherm door. En dat levert helaas
niet altijd even inspirerende epis-
tels op.
Bij een nieuw jaar horen goede
voornemens, maar met het blad

Radiant ligt dat wat moeilijker. Na
21 jaargangen begint de inspiratie
een beetje af te nemen; Radiant
wordt een routineklus. Daarnaast
heeft Radiant veel van zijn oor-
spronkelijke functie verloren en
overgedragen aan de DMS web-
site : het verstrekken van actuele
informatie. Daarmee vervalt strikt
genomen ook de noodzaak van
vaste verschijningsdata, die altijd
aan acties gerelateerd waren. Ac-
tieoproepen zijn wellicht geschik-
ter voor de web-site, Radiant zou
meer de plaats voor verslagen
achteraf en analyses van waarne-
mingen moeten zijn.
Om in deze functie te kunnen
(blijven) voldoen, is een regelma-
tige toestroom van artikelen nood-
zakelijk. En dat moeten dan niet
alleen de vakantieachtige versla-
gen van waarnemingsacties en ex-
pedities zijn, omdat Radiant daar-
mee af zou zakken tot het niveau
van een schoolkrant. Wil Radiant
ook in de komende jaren een func-
tie hebben, dan is een regelmatige
rapportage “uit de wei” onontbeer-
lijk. Actieverslagen : wie wat waar
en wanneer, overzichten van waar-
nemingsactiviteiten en uitgebreide-
re analyses van het visuele materi-
aal, simultaanberekeningen, vi-
deowaarnemingen en natuurlijk het
radiowerk.
Het is mijn intentie om Radiant
ook dit jaar zes maal te laten ver-
schijnen, maar dat zal alleen luk-
ken met bovengenoemde toe-
stroom van materiaal. Naast sa-
menstellen ook zelf volschrijven is
een heilloze activiteit.
Er wordt veel ondernomen op me-
teorengebied. We zijn het als DMS

verplicht dat ook via Radiant naar
buiten te dragen.
Het 1999/6 nummer, dat U begin
2000 ontvangt, staat vrijwel geheel
in het teken van de zo geslaagde
Leonidenacties in 1999. Zes maal
op een rij zat DMS eerste rang bij
een Leonidenoptreden. Er zijn nog
grote plannen voor de jaren 2001
en 2002. Maar ook andere acties
als de Perseïden en de Geminiden
zijn het waard om vermeld, ver-
werkt en gepubliceerd te worden.
In elk geval zal Radiant in 2000
weer een veelheid aan onderwer-
pen brengen.
Het komende jaar is het laatste
jaar, dat Radiant in echte Neder-
landse guldens wordt betaald.
Vanaf 2001 zult U een acceptgiro-
kaart in Euro’s ontvangen.
Beschouw de acceptgiro echter
niet als een curiositeit. De abon-
nementsprijs is wederom f 45.-- ,
bij voorkeur te voldoen met de bij-
gevoegde acceptgirokaart. Met een
snelle betaling hoeven er geen
herinneringen gemaakt te worden,
wat weer tijd, geld en moeite
spaart. De gebruikelijke extra gel-
den die overgemaakt worden ko-
men weer ten goede aan het blad.
Met elkaar betalen we elke pagina
Radiant zelf en dat is best iets om
trots op te zijn in tijden waarin te-
gen een stuk leer trappen gehono-
reerd wordt met sponsormiljoenen.
Ik wens eenieder een fijn en helder
2000 met veel geslaagde acties,
geslaagde en probleemloze analy-
ses, mooie resultaten en zes num-
mers Radiant met een interessante
inhoud toe.
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