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Redactioneel
Welkom in het nieuwe jaar! De redactie wenst alle lezers een
fantastisch 2004. Wat mij betreft is het nieuwe jaar al prima van
start gegaan, nu gebleken is dat Veronica gewoon doorgaat met
nieuwe afleveringen uit te zenden van Enterprisel Nu is het wachten nog op de video/DVD release van seizoen 2, maar ondertussen dus alvast iedere maandag avond te zien.

2003 was natuurlijk wat het blad betreft best een bewogen jaar.
Nieuwe hoofdredacteur en vormgever en een nieuwe layout.
Allemaal wennen natuurlijk en soms ook best moeilijk. Maar terugkijkend ben ik dik tevreden en ik hoop dat u dat ook bent. Ik
wil iedereen die een bijdrage geleverd heeft in 2003 dan ook van
harte danken en hoop dat u dat blijft doen.

opyng t
y aramoun
Pictures. Star Trek is reg istered and
trademark and related marks ar
lrademarks of Paramount Pictures.

We willen natuurlijk het blad graag blijven verbeteren en daarom
willen we graag van u horen. Schrijf onze EMH aan (via het redactieadres) met uw meningen en ideëen. Dat hoeft niet alleen
te gaan over het blad, maar mag ook gaan over Star Trek in het
algemeen, of wellicht over de Flying Dutch als vereniging. Bijvoorbeeld of we onze basis moeten verbreden, door niet alleen
aandacht te geven aan Star Trek, maar ook aan andere Science
Fiction? Ik weet het nog niet, maar wat ik wel weet is dat Star Trek
weliswaar goede Science Fiction is, maar dat lang niet alle Science
Fiction hetzelfde heeft te bieden als Star Trek. Wat mij betreft gaat
Star Trek veel verder. Het gaat niet alleen over techniek, of over
vreemde wezens, maar ook over een positieve toekomst waarin
mensen elkaar met respect behandelen, teamwork, wederzijds
respect, onderzoekersgeest en proberen te doen wat juist en
menselijk is, ongeacht ras of geloof. The undiscovered country
- de toekomst - begint in 2004.
Harm-jan Wieringa
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Nieuws

Door:

Joyce Geurts

Crusher - TNG) heeft een
contract gesloten met een
uitgever voor een drietal
boeken. Het eerste hiervan
is getiteld 'Dancing Barefoot' en is een verzamelingen van verhalen uit het leven van Wil Wheaton. Het
volgende boek 'just a Geek'
zal het komende voorjaar uitkomen.

t

Colm Meaney (Miles O'Brien - T~
DS9) speelt in de Canadees/Frans/Engelse
film 'New France' de rol van Benjamin
Franklin. Hij speelt hierin naast Gérard De-

Robert Duncan McNeili (Paris - Voy) blijft
lekker bezig met regisseren. Hij doet dit
werk bij afleveringen van de series 'One
Tree Hili' en 'Dead Like Me' en ook voor de
film 'Donny Quinn'. En daarnaast blijft hij
ook afleveringen van Enterprise regisseren.
Nana Visitor (Kira - DS9) speelde een illusionist in de NBC-serie 'Las Vegas'.

Avery Brooks (Sisko - DS9) gaat de titelrol
vertolken in het Shakespeare-stuk 'King
Lear'.
Scott Bakuia (Archer - ENT)
heeft de afgelopen tijd deelgenomen aan een aantal
tributes,
namelijk eentje
voor Carol Burnett en een
voor Fred Rogers. Aan deze
laatste deed ook TNG-ster
LeVar Burton (Geordi TNG) mee.
Leonard Nimoy (Spock - TOS) heeft zijn
boek 'Shekina' gepresenteerd, waaruit een
aantal foto's tentoongesteld worden in de
Copro/Nason galerie te Culver Ci
Dit
boek is een monografie, die
spiritualiteit verkent, door
fotografische studies van
vrouwelijke vormen. Het
volgende project dat Nimoy op stapel heeft staan,
is een serie zelfportretten,
getiteld 'Myself & Time'.
Gates McFadden (doctor Crusher - TNG)
en Robert Picardo (EMH - VOY) hebben
deelgenomen aan een soort tournee, genaamd 'Marsapalooza'. Deze toer bestond
uit NASA wetenschappers en ingenieurs die
studenten onderwezen over Mars. McFadden en Picardo namen deel aan de LA-stop
van deze tournee.

Voor wie het nog niet wist: john Rhys-Davies (Leonardo da Vinci hologram uit Voyager en de professor uit Sliders) speelt de
dwerg Gimli in de Lord of the Rings films,
waarvan de laatste (The Return of the Kin
afgelopen december in de
bioscoop kwam.
En ook was hij de stem
van de Ent Treebeard (in
de Ned. vertaling Boombaard).
Wil
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Wheaton

(Wesley

Louise Fletcher (Kai Winn - DS9) gaat in de
film 'Aurora Borealis' spelen. Hierin vertolkt
ze de grootmoeder van een van de sterren uit 'Dawson's Creek', namelijk joshua
(Pacey) jackson.
Whoopi Goldberg (Guinan - TNG en vele
filmrollen) is een UNICEF
Goodwill Ambassador geworden.
Robert Beltran (Chakotay

- Voy) speelt in een toneelstuk genaamd
'The
Big Knife'. Hij krijgt hier
zeer goede reviews voor.
Volgens Beltran zou dit toneelstuk als een
'wake-up cal!' kunnen dienen voor Amerika. Hij speelt Charlie Castte, een filmster
met een uitermate rampzalig persoonlijk
leven. De studiobazen willen dat Castie een
contract voor veertien jaar
tekent, maar zijn vrouw
Marion, met wie hij een
knipperlicht relatie heeft,
is hier sterk op tegen. Zij
is ervan overtuigd dat zijn
succes ook zijn ondergang
is. Ondertussen zetten degenen die Charlie's sterrendom willen uitbuiten hem onder druk met
een geheim uit het verleden.
Connor Trinneer (Trip Tucker - ENT) deelde
zijn acteer-ervaringen met de studenten
van de University of Missouri-Kansas City.
George Takei (Sulu - TOS) speelde mee in
de soapserie 'The Young and the Restless'.
Hij speelde daarin een dominee die het huwelijk van twee van de hoofdrolspelers voltrok. Als SBS6 nog verder gaat met de serie
zal dit over ongeveer 2 jaar in Nederland op
tv te zien zijn.
Patriek Stewart
(Picard
- TNG) speelt in Harold
Pinter's 'The Caretaker' de
rol van Davies, een zwerver
aan wie onderdak geboden
wordt door twee broers.

pardieu en Tim Roth. De film gaat over de
strijd tussen Engeland en Frankrijk over de
heerschappij van Canada in 1759.
Famke janssen (Kamala
uit
de
TNG-aflevering
'The Perfect Mate' en jean
Grey uit de X-Men films)
zal samen met Robert de
Niro en Dakota Fanning
spelen in de thriller 'Hide
and Seek'. Het verhaal
hiervan draait om een jong
meisje, gespeeld door Fanning, dat haar
moeder verliest en een ongebruikelijke en
beangstigende manier vindt om hiermee
om te gaan.
Donna
Murphy
(Anij
-Insurrection) speelt in een
musical genaamd 'Wonderful Town' over twee zussen
uit Ohio die naar New Vork
verhuizen. Ze krijgt hiervoor lovende kritieken. Ze
komt ook voor in de tweede Spiderman film, waarin
ook Kirstin Dunst (Hedril - VOY) meespeelt
en in de film 'Door in the Hoor', met Kim
Basinger en jeff Bridges.
Scarlett Pomers (Naomi Wildman - VOY)
werd genoemd in een speciale uitgave
van The Hollywood Reporter. Namelijk
de 'Showbiz Kids Special Issue'. Ze wordt
geciteerd over haar dagen bij Voyager: 'Ik
was het enige kind op het schip, half alien,
half menselijk en had kleine hoorns op mijn
voorhoofd. Ik ging veel naar conventies. De
fans zijn zo lief, echt de vriendelijkste mensen.' Scarlett speelt ook Reba McEntires
dochter in de serie 'Reba' ~
en een van haar volgende
projecten is puur muzikaal. c::
Ze is namelijk een demo :::9.
voor een album aan het ~

a

opnemen.

Ze schrijft al -.

haar nummers en speelt
gitaar en drums.
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Dwayne (The Rock) johnson (Champion uit
VOY-aflevering 'Tsunkatse') gaat in een liveaction film voor johny Bravo spelen.

gen, namelijk de Presidents
Award van de American Society of Cinematographers.
Deze award wordt jaarlijks
uitgereikt aan iemand die
een buitengewone bijdrage
geleverd heeft aan de vooruitgang van de kunst van
het filmmaken.
Anderson is degene die samengewerkt
heeft met Gene Roddenberry in de begintijd van TOS. Eén van de creaties uit die
tijd is de transporter beam. Anderson heeft
samen met zijn broer DarreIl een fotografische techniek uitgevonden om de illusie
van het op- en neerstralen van mensen te
versterken.

Kay E. Kutter en Margaret Armen zijn twee
anderen die ook in de afgelopen periode
overleden zijn.
Kutter is bij Star Trek fans bekend als 'The

In Memorial

Awards:
William Shatner (Kirk TOS) heeft van de Alliance
of Canadian Television and
Radio Artists een award of
excellence gekregen. Hiermee werd zijn carrière en
contributies aan de film- en
televisie- industrie geëerd.
Tom Hardy (Shinzon - Nemesis) is uitgeroepen tot Best Newcomer
bij de Evening Standard Theatre Awards.
Deze worden jaarlijks uitgedeeld voor uitmuntendheid in het Britse theater. Hij kreeg
deze award voor twee rollen. De ene in de productie
'Blood' in het Royal Court
en de andere voor het in
the Hampstead Theatre's
'In Arabia We'll Be Kings'.
Howard A. Anderson heeft
8 februari een award gekre-

Wah Ming Chang, die velevan de props en wezens uit TOS gecreëerd heeft is 22 dec. jongstleden overleden. Hij was 86 jaar. Enkelevan zijn
creatieswaren de openklapbare comrmmkator
en de medicaI tricorder als gebruikt door doctor
McCoy.
Daamaast heeft hij kostuums ontworpen voor
The King and I' en 'Can-Can' en heeft hij een
hoofdtooi gemaakt voor Elizabeth Taylor in 'Cleopatra'.
Tevensheeft hij gewerkt aan
'The Time Machine' uit 1960
en hiervoor een Oscar gewonnen. Hij laat een half-zus
achter.
Ook Madlyn Rhue heeft het
leven op deze aarde verlaten. Zij stierf aan
de gevolgen van een longontsteking, na een
jarenlange strijd tegen Multipele Sclerose(MS,
een aandoening van het zenuwstelsel,waarbij
het eigen lichaam antistoffen maakt tegen de
bekleding van de zenuwen in
de hersenenen ruggenmerg.
Uiteindelijk leidend tot achteruitgang in functioneren).
Madlyn Rhue is beter bekend
alsde geliefdevan Kahn in de
TOS-aflevering 'Space Seed'
(LieutenantMarla McGivers).

Sirah' uit de DS9-aflevering 'The Story telIer' en een Cyntherian uit de TNG-episode
The Nth Degree'. Hij is op 78-jarige leeftijd
overleden aan 'pulmonale complicaties', op
12 november jongstleden.
Margaret
Armen
was
de schrijfsters van twee
afleveringen van TOS, namelijk 'The Gamesters of
Triskelion' en 'The Paradise
Syndrome. Ze leverde ook
het script voor 'The Cloud
Minders'. Daarnaast schreef ze voor TAS
de episoden 'The Lorelai Signal' en "The
Ambergris Element' . Zij stierf 10 november
ten gevolge van hartfalen in haar woning
in Woodland Hills. Ze is 82 jaar oud
worden.
Ons medeleven gaat uit
naar de achterblijvende
familieleden en vrienden.

Mountain Talk
2004 alweer, de tijd gaat snel. Er staat bijzonder veel te gebeuren
op Star Trek gebied, wat inhoudt dat er gespaard moet worden,
vrees ik.
Allereerst komen in maart en april respectievelijk de jean Luc Picard
DVD boxset uil en de TNG moviebox. De eerste bestaat uit 2 discs
en bevat de 7 beste afleveringen met Picard, inclusief 45 minuten
bonusmateriaal. De tweede bestaat uit 6 discs en bevat alle dubbele afleveringen uit TNG.
In mei komt Star Trek Voyager voor het eerst 9P DVD, het volledig
eerste seizoen. Gedurende 2004 en het begin van 2005 worden
alle 7 seizoenen uitgebracht in natuurlijk weer een luxe DVD boxset. De kleur wordt rood en de vormgeving is nog mooier dan die
van DSN, maar ja, ik houd dan ook van de kleur rood. Rondom
deze release gaan we een aantal leuke dingen doen. Hierover krijgen jullie uiteraard meer te horen. Op www.paramount.nl staat
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het bonusmateriaal van het eerste seizoen reeds vermeld.
Voyage~ is in Nederland de populairste serie, de reacties die ik dan
ook om me heen hoor, zijn alleen maar positief. En hoogstwaarschijnlijk blijft het niet bij Voyager in 2004 ... Ook daarover volgt
meer informatie.

We're always willing to go th at extra light-year for a good cause.
janeway to Ambassador O'Zaal"
Groetjes!
Ruth de jager
jr. Product Manager

www.paramoünt.nl
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Robin Curtis, de anti-vulcan
~---------..

Door: norm-ton Wieringa
Tijdens Utopia 2003 waren Harm Koopman (HK) en ik (HJW) in
de gelegenheid met Robin Curtis een interview te houden.
Robin Curtis is geboren op 15 Juni 1956 in New Vork Milis, New
Vork. Ze heeft diverse films gedaan, veel commercials en verscheen in SF series zoals Space: Above and Beyond, Babylon 5,
en natuurlijk in The Next Generation afleveringen Gambit Part I
&: ". Maar het meest bekendst is ze geworden met haar rol van
Saavik in de film Star Trek 3: The Search for Spoek. Deze rol nam
ze over van Kirstie Alley, die Saavik in The Wrath of Kahn gespeeld
had. Robin verscheen nog weer kort als Saavik in ST4: The Voyage
Home.

H

vond het vet niet erg, want ik dacht dat ik dat later wel weer in orde
kon brengen.
Mijn moeder ging dood en ik rookte niet.
Mijn huwelijk stierf en ik rookte niet. Ik moest met de verslechtering en
ondergang van het huwelijk omgaan en ik heb niet gerookt.
M'n carrière ging dood omdat ik miserabel en dik was en ik heb niet
gerookt.
Ik heb dus veel verlies en pijn doorstaan zonder te roken en ik ben in
ieder geval op dat ene punt geslaagd. Dit was een enorme stap voor
mij om een beter leven te leiden en ik heb mijn man op die weg verloren. De ironie is dat ik de persoon verloren heb waarvan ik genoeg
hield om me te motiveren om te stoppen met roken. Echter, hij kon
niet met dat proces omgaan. Ik heb hem verteld, je verliest je beste
vriend hierdoor, maar ik kom terug. Maar hij kon de rit met alle ellende

Robin Curtis blijkt een zeer open en innemende persoonlijkheid te
hebben. Daarmee staat haar karakter natuurlijk lijnrecht tegenover die
van Saavik,de koele Vulcan. Harm Koopman opende het interview.
HK: We hebben elkaar al eens ontmoet. Je kunt het je waarschijnlijk niet meer herinneren. We hadden een interessant gesprek
toen je in September 1996 in Rotterdam was
Robin: Nee, ik weet dat niet meer. Ik was toen extreem verliefd, waarschijnlijk helemaal dronken van liefde. Ik ben met hem getrouwd in
Januari. Ik had hem in Augustus ontmoet in London. We hadden toen
een wervelende internationale affaire. Ik had het bij de affaire moeten
laten, maar dat heb ik helaas niet gedaan.
HJW:Waarom lukte het niet met dit huwelijk?
Robin: Bedoel je m'n tweede huwelijk of m'n derde of de eerste? Ik
wil erover zeggen dat je niet plant om drie keer te trouwen, dat is niet
wat je wenst of waarvan je droomt. Iedere keer had ik alle redenen in
de wereld, om te geloven dat het zou werken en dat het voor altijd
zou zijn.
Het huwelijk waaraan je refereert was m'n tweede huwelijk, met Mark
Ryan,een Britseacteur. Hij was zeer charismatisch. Echter, ik ontmoete
hem op een punt in mijn leven..r alles in mijn leven leidde mij naar
hem. Echter, ik had me toen nog niet gerealiseerd dat mijn probleem
is dat ik te snel trouw, dat ik me te snel bind. En ik neem niet de tijd
om mijzelf af te vragen hoe ik me voel, of hoe de ander zich zal voelen,
nadat diegene gedesillusioneerd is, als de liefdeszeepbel barst en we in
de realiteit teruggekeerd zijn.
Mark vroeg me om op te houden met roken en zonder nu de schuld te
willen geven aan een verslaving, was Mark de eerste
en enige persoon voor wie ik dat wilde doen en ik heb
het gedaan.
Enik heb hem duidelijk gemaakt dat het geen kleinigheid is. Dat dit leven en dood voor mij was, dat ik er
beroerd van zou zijn. De mensen in het 12-stappen
programma (om van het roken af te komen) - ik ging
en ga naar Nicotine Anynomous meetings - zeiden
tegen mij dat ik het een jaar de tijd moest geven en
dat in die tijd mijn leven chaotisch zou zijn.
Jezult je gedurende die tijd raar voelen en je niet lekker in je vel vinden zitten. Enze hadden gelijk. Gelukkig vertelden ze me dit, anders was ik waarschijnlijk zo
gefrustreerd geraakt dat ik na zes of negen maanden
weer was gaan roken.
Maar gedurende die tijd werd ik wel een stuk dikker, want ik liet me door geen enkel excuus van het
stoppen met roken afbrengen. Eten troostte me en ik
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niet uitzitten. Maar het resultaat is dat ik een beter en gezonder leven
heb gekregen, dankzij mijn huwelijk met hem. Dus is er toch nog wat
goeds uitgekomen.
Dan waren er tijden waardoor het huwelijk strandde, omdat twee
mensen eenvoudig niet compatibel zijn. Herinner je je nog dat ik
voorheen sprak over leven zonder schaamte en je te schamen? (Robin
verwijst hier naar dingen die ze gezegd heeft in de Q+A Sessiesop
de conventie). Mijn derde man was precies het omgekeerde. Als hij,
alleen in een kamer, één sok aandoet en per ongeluk een andere sok
aan de andere, dan zou hij waarschijnlijk blozen. Terwijl hij alleen is. Hij
vond z'n image zo belangrijk en dat voor dingen die ik zo oppervlakkig vond.
HJW: Maar hoe kon je dan met hem trouwen?
Robin: Omdat hij een goede man was. Hij was m'n broers beste vriend
en ik kende hem al ons hele leven. Niet goed, maar ik heb hem altijd
aardig gevonden en ik dacht altijd dat Tom een goede man was. We
zijn in hetzelfde dorp opgegroeid en we hadden deze dingen gemeen,
waarvan ik dacht dat ze een goede fundering zouden zijn voor ons. En
dat waren ze dus niet. Het was niet genoeg. We waren niet compatibel
genoeg en alweer was het zo dat ik te vroeg trouwde. Hij deed me een
aanzoek na 2 maanden in onze relatie en 9 maanden later trouwden
we. En dat is te snel. En dat is dus iets wat ik niet meer zal doen.
HJW: Dus nu heb je er wat van geleerd.
Robin: Ja, ja, ik heb iemand onlmoet. Het kopen van m'n (nieuwe)
huis geeft me zo'n plezier en het is zo'n geschenk en de aannemer
die twee kamers in het huis moest verbouwen is de persoon waarop ik
stapel verliefd ben geworden.
HK: Waar woon je nu? Was het niet Cincinatti?
Robin: Nee, ik woonde vroeger in Cincinatti, maar nu woon ik in een
plaatsje dat heet Casenovia, ten zuiden van Syracuse. Een heel mooi
klein plaatsje. Ik hou overigens veel van deze man. Hij is pas gescheiden van z'n vrouw, dus we hebben een ingebouwde tegenzin tegen
alles wat te snel gaal. We gaan heel langzaam. Het is dus eenvoudig
perfect.
HK: Ik denk dat je als acteur/actrice meer mogelijkheden hebt
voor romantiek dan gewone mensen. Je moet de andere acteurs
bijvoorbeeld kussen.
Robin: Het is interessant dat je dat zegt, maar ik weet niet of het waar
is. Zelfs met kussen heb ik hooguit lwee mensen meer gekust dan jij.
Eén ervan was Richard Dean Anderson (McGyver) Verder was er nog
een jongen op school die ik gekust heb en die kon het erg slecht.
HJW: Voor het acteren?
Robin: Ja, ik bedoelde in verband met acteren. 0 ja, verder heb ik
zoveel jongens gekust op school.
HK: En je hebt leonard Nimoy gekust, omdat hij je zo goed geholpen had?
Robin: Ja,maar dat was de Vulcan kus.
HJW: Ik wil graag nog even terug naar je acteerwerk. Als je informatie over jou opzoekt, gaat het altijd vooral over je rol in Star
Trek en niet over de andere dingen die je deed. Is dat niet frustrerend? En wat vindt je eigenlijk zelf je beste werk?
Robin: Nee. Ik heb hier wel over nagedacht. Er was misschien één
baan of misschien twee waardoor ik me als actrice dankbaar en vervuld voelde en dat realiseerje pas als het voorbij is. Toen ik Hollywood
achter me liet toen ik 43 jaar was, viereneenhalf jaar geleden, dacht
ik: Dit is op een bepaalde manier triest, want ik loop weg van een
industrie waarin ik altijd gedaan hebt wat me gezegd werd, waarin ik
m'n verplichtingen ben nagekomen en m'n best deed, waarbij ik me
professioneelen sportief opstelde en een prettige persoon om mee te
werken probeerde te zijn. Ik weet niet hoe goed of hoe slechts ik was.
E~zijn enorm veel acteurs en die zijn allemaal capabele vakmensen,
die dat doen waarvoor ze ingehuurd worden. Eris een beperkte groep
die briljant is, waar geen twijfel over bestaat. De Me!}'1Streeps in deze
wereld. Het is echter een zeer kleine groep. Endan is er een groep die
zo slecht is dat ze gearresteerd zouden moeten worden. Waarbij je niet
begrijpt hoe ze acteurs zijn geworden. Ik denk dat ik ergens in het mid-
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den zit. Ik denk dat m
enten
maar
niet
Ze voldoen meeslal aan de eisen van het werk. Ik hoef me nergens
voor te schamen. Echter,zoals Chase (Masterson) al zei, je neemt geen
job aan omdat het artistiek briljant is, maar om de telefoonrekening te
kunnen betalen. Enje bent dankbaar dat je werk hebt en kunt werken
met mensen. Niemand wil een niet-productieveling zijn. Jewilt in het
leven staan en je bijdrage leveren. Het is een baan. Soms doe je gewoon je werk en af en toe ben je briljant.
HJW: Interessant vind ik dat jij in Star Trek de opvolgster was van
Kirstie Alleyen haar carrière ging daarna enorm goed. Was dat bij
Star Trek 3 al zichtbaar?
Robin: Nee. Ze deed wel een pilot voor een andere serie, dat was niet
Cheers. En ze deed nog 'Maggie' en 'Cat on a hot tin roof, wat iets
meer bescheiden rollen waren voor een toneel-actrice. Ik dacht dat dat
juist goed was, omdat ze ervoor koos niet terug te komen als Saavik,
omdat ze andere, interessante dingen deed en mijn geluk (om de rol
van Saavik te krijgen) dus niet gebouwd was op haar pech. Dat vond
ik een prettige gedachte.
Misschien heb ik zo goed deze branche overleefd, in emotionele zin,
omdat ik me realiseerdedat ieder persoon uniek is en ook hun ervaringen. Hoe kun je in competitie zijn met een ander, als je weet dat ieder
zijn eigen sterke punten heefl en z'n eigen ervaringen zal beleven en
dat alles zal uitpakken zoals het hoort. Jaloezievoelen zou dus vreemd
zijn. Ik zou dan ook niet Kirstie Alleys leven willen hebben, niet in een
miljoen jaar. Ik wil haar geld niet. Ik zie haar op TV en ze ziet er volgens
mij niet gelukkig uit. Ze ziet er niet uit als iemand die ik zou willen zijn.
Ze is een ster en ze doet bier reclames! Enze is erg opvallend.
Op toneel zeg ik dingen als vagina en ik maak er een grapje van. Maar
ik ben dankbaar aan vrouwen zoals Eve Ensler om het stigma eruit
te halen. Ze heeft het woord in de titel van haar stuk gestopt (The
Vagina Monologues), omdat er vrouwen verkracht worden of vrouwen problemen hebben of maagden die verward zijn, vrouwen die
nooit een grote liefde gehad hebben of een goede seksueleervaring.
Deze verhalen moeten verteld worden. Het hoort geen bekrompen
onderwerp te zijn. Echter, ik ben geen Kirstie Alleyen ik denk niet dat
de grootte van mijn mans penis thuishoort op de Tony Awards of wat
dat ook was. Ze zei daar echt iets onzinnigs op zo'n prijsuitreiking.
Ze zei, ik wil dank zeggen aan m'n agenten, en bia, bla en ik wil m'n
mans grote ding bedanken. Enje zit thuis dat te bekijken en je denkt:
Oh mijn God, kan ze dat echt gezegd hebben? Enhet spijt me maar ik
denk dat daar dus wel een verschil zit.
HJW: Omdat het na Star Trek zo goed ging met Kirstie Alley's carrière, had je verwacht dat dat nu ook met jou zo zou gaan?
Robin: Nee, ik dacht dat niet. Maar in die tijd dachten mijn agent,
managers en de fans dat ze Saavik aan het voorbereiden waren voor
een groter aandeel in de Star Trek films. Kirstie Alley vroeg voor ST3 te
veel geld en daarom besloten ze iemand anders te nemen. Bovendien
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wilden ze deze situatie voorkomen. Dus toen
Paramount onderhandelde over mijn rol in
ST3, namen ze ook een optie voor een eventuele 4', 5' en 6· film. Daarom dacht ik dat ik
vanaf nu elke 3 jaar een rol in een Star Trek
film zou hebben, omdat ze kennelijk van plan
waren Saavik in die films te hebben. Maar zo
is het uiteindelijk niet gebeurd.
En wat ze me toen met de 4" film geleverd
hebben was een beetje achterbaks. Toen
ze voor de 4· film in pre-productie gingen,
belde mijn manager Paramount op en zei:
Denk erom, je hebt nu nog zoveel dagen de
tijd om jullie optie op haar deelname in de
film te claimen, zoals in het contract voor nr.
3 overeengekomen. Dat moesten ze binnen anderhalf jaar na de 3·
film doen en voor het overeengekomen bedrag. De manager werd
toen te verstaan gegeven dat ze helemaal niet in het script voorkwam.
Dat was natuurlijk een onprettige verrassing. Maar de dag nadat het
contract verlopen was belden ze op: 'Wacht eens, ze staat hier toch
op pagina 5, ze heeft een paar scènes daar'. En in plaats van de in
het (verlopen) contract overeengekomen 75.000 dollar te betalen,
werden het nu slechts 10.000 dollar. En dat is natuurlijk een beetje
gemene streek ('a Fuck You') van Paramount. Maar ik denk dan, alles
meer dan niets is een geschenk. De 75.000 had ik niet, het was alleen
maar op papier. En dat is Hollywood. Als iemand je hand schudt en
een afspraak met je maakt, of een uitspraak doet dat je morgen door
de beroemde regisseurgebeld wordt en het gebeurt nooit, dat is heel
normaal in Hollywood. Wat kun je doen? Zo gaat het.
Jekunt zelfs aan een film werken en er toch niet in verschijnen, omdat
je er bij het editten uitgesneden wordtl Je hebt het werk al gedaan,
en toch ben je niet te zien! Er zijn zoveel momenten waarop een acteur eruit gegooid kan worden, dat ik van geluk mag spreken dat ik
daadwerkelijk op het scherm te zien was. Voor een paar seconden. We
weten tenminste waar ze is, ze wacht met [ane Wyat. Met hopelijk
Spocks baby.
HJW:Vertel eens wat over Riek Bermann, want hij is de bewaarder
van het Star Trek Universum.
Robin: Ik ben slechts zeer kort aan hem blootgesteld, maar zoals
achteraf bleek had ik hem meteen goed ingeschat. Op de eerste dag
werd nogal oneerbiedig aan de acteurs gevraagd om de make-up en
kostuum afdeling te verlaten. We moesten naar de andere kant van
het terrein in een ander gebouwen kantoor en we moesten wachten
tot RickBermann tijd had. Toen kwam hij naar buiten, zei niet hallo,
stelde zich niet voor en begon ons kritisch te bekijken en hij zei:
'Oké, ze zien er goed uit' en liep weer weg. En ik dacht nog: Wie
denk je wel dat je bent? Je bent onbeleefd. Je hebt niet eens
de tijd goedendag te zeggen en jezelf voor te stellen? Hij
was Rick Bermann. Ik dacht dat hij een zak was en
het blijkt te kloppen.
Niet uit eigen ervaring, maar van wat ik
gehoord heb. Ik heb
echter geen bewijs.
HJW: Was verder je Next Generation ervaring wel goed? Met de
andere acteurs bijvoorbeeld.
Robin: Ik ben een grote fan van Patrick Stewart. Ik heb hem gezien
en ik was getuige van z'n toewijding aan z'n werk, z'n integriteit met
betrekking tot het verhaal en wat Star Trek is. Ik heb diverse keren gezien hoe hij worstelde met een keus die hij moest maken als acteur, of
met de interpretatie van een scène. En iets vertelde hem dat het niet
exact zo was als het zou moeten zijn en probeerde dat op te lossenen
uit te werken. Bijvoorbeeld aan het einde van de episode die ik deed
had ik de Resonator in m'n bezit en ik gebruikte het om m'n medeRomulans om te brengen. En ik richt het wapen nu op de Enterprise
bemanning en Picard begrijpt nu dat als twee krachten elkaar treffen,
de Resonator daardoor actief wordt, Ze willen hun wapens trekken
en Picard moet ze stoppen. Als hij met kracht ze beveelt hun wapens
weg te doen, blijft door die kracht de Resonator actief (althans zo zou
het moeten zijn als het verhaal consistent blijft). Patrick vindt dan een
niet-agressieve manier om het commando te geven, waardoor het
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duidelijk is dat het zeer serieusen belangrijk is
dat de bemanning luistert. En het was mooi
om als acteur Patrick te zien hoe hij tot deze
oplossing komt.
De acteur is de laatste stop, omdat hij het
moet uitvoeren. Hij ziet het als het script niet
consistent is en moet dat dan proberen op te
lossen. Als de acteur tenminste een ruggengraat heeft, moet hij dat eventueel duidelijk
maken aan de regisseur en producer, dat het
niet klopt. Soms maken ze het wel moeilijk,
want het was een tweedelige aflevering. Ik
heb alleen het eerste deel van het script en
het is me duidelijk dat ik niet ben wie ik zeg
dat ik ben. Maar ik weet niet wie ik wel ben
en dus vroeg ik om het script van het tweede deel, zodat ik dat wel
weet en het dus ook beter kan spelen. Maar dat konden ze niet doen.
Ik kon dus alleen maar hopen dat ik goed gok, zonder te weten wie ik
ben of voor wie ik werk. Ben ik een Romulan, of een Vulcan die doet
of hij een Romulan is of een Romulan die doet of hij een Vulcan is die
doet alsof hij een Romulan is. Maar kennelijk was het niet belangrijk. Je
moet gewoon je tekst opzeggen, op de juiste plaatsen staan en weer
naar huis toe gaan. Het doet er dus helemaal niet toe.
HJW: Heb je kinderen?
Robin: Nee, maar ik zou ze zeer graag hebben. Mijn vriend heeft twee
kleine jongens en ik kijk er naar uit om een band met hen op te bouwen, dat wil ik heel graag. Ik heb twee neven. Die zijn weliswaar niet
mijn zonen, maar ik heb een unieke band met hen. Eénvan hen
woont momenteel bij me, mijn 24 jarige neef, voor een paar
maanden. Ik had hem uitgenodigd om bij mij te komen om
creaties te maken. Hij is een kunstenaar. En ik voel verbonden
met veel kinderen van mijn vrienden. En ik hoop een kind te
adopteren, of misschien zelfs wel zwanger te worden. Ik ben oud, veel
te oud, maar ik ben gezond
en ik ovuleer nog steeds
en de techniek kan nu
verbazende dingen.
Ik weet nog niet

gedacht dat
deze planeet
hij heeft zo'n
mijn leven,
kan stappen
ik met deze
familie ben,
We hebben
het nu is.

of ik zo
ambitieus
wil
worden. In mijn
derde huwelijk heb ik
dat wel gedaan, met
vruchtbaarheidsbehandeling en alles erom
heen. Alles werkte,
maar toch wou het
niet lukken, zonder
duidelijke
reden.
We zullen dus wel
zien. Maar ik ben
eindelijk
met
iemand samen
met wie het
zo fijn is, dat
het ook zonder
kinderen
goed
zou zijn. Ik had niet
ik zonder familie op
zou willen zijn, maar
verschil gemaakt in
dat ik daar nu overheen
en dat ik nu denk dat
man op zich al een
zonder wat te missen.
meer dan genoeg zoals
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Trekt trek het nog? deel2

Yvesvan Gennip

Deep Space Nlne, Trek or no Trek, that's the question
Door het succes van TNG erop vertrouwend dat er behoefte was
aan nog meer Star Trek (kijk, daar komt het geld weer opzetten)
werd nog tijdens het leven van TNG de nieuwe serie Deep Space
Nine gelanceerd. Gelukkig werd beseït dat, om te kunnen overleven, deze serie anders dan de voorgaande series zou moeten worden. Niet alleen zou dit resulteren in een serie die zich afspeelde op
een ruimtestation in plaats van op een schip, maar ook zou deze
serie donkerder worden, meer story arcs bevatten, meer karakterontwikkeling hebben en meer terugkerende bijpersonen introduceren dan elke voorgaande Star Trek serie (en ook elke volgende tot
op de dag van vandaag).
Zaken als religie, oorlog en de politiek van de Federation werden uitvoeriger behandeld dan ooit tevoren in Star Trek. De vele
nuances hebben deze serie tot de meest controversiële Star Trek
incarnatie gemaakt, maar in mijn ogen ook tot de interessantste.
Kwade tongen beweren dat het hele concept van de serie gejat
is van Babylon 5. Ik kan er niet over oordelen of dit waar is, maar
zelfs mocht dit zo zijn, dan ben ik geneigd het gezegde 'beter goed
gejat, dan slecht bedacht' aan te halen.
Interessante verhalen over de rol van religie in een samenleving, de
pijn en het verdriet van oorlog, de veranderende moraal in tijden
van oorlog (het brilliante In the Pale Moonlight), maar ook heel
persoonlijke verhalen, zoals het door Avery Brooks (Sisko) zelf geïnspireerde en geprefereerde Far Beyond the Stars over de behandeling van negers in Amerika in de jaren vijftig van de twintigste eeuw,
doorspekt met boeiende karakters (Sisko, Kira, uiteindelijk ook
Worf, om er een aantal te noemen) en neven karakters (zoals mijn
persoonlijke favoriet Garak of Gul Dukat, één van de boeiendste
en intrigerendste bad guys die ik in een science fiction serie gezien
heb, zeker totdat ik Scorpius ontmoette in Farscape, waarover later
meer) hebben DS9 gevormd tot een pareltje in science fiction land.
De Star Trek franchise (urgh, daar is dat woord weer) mag er trots
op zijn deze serie in zijn midden te hebben. Maar in plaats van een
ereplaats te krijgen, wordt ze weggeduwd in een hoekje, samen
met alle andere producten waar de huidige Powers that Be in Star
Trek land geen hand in hebben gehad. Maar voordat we aankomen
op hel punt waar men probeert om de roots van Trek te ontwortelen, hebben we eerst nog een andere serie te gaan.

Voyager, een serie voor Trekkers?
Meteen na het einde van TNG moest er een nieuwe serie komen,
hoewel (of wellicht omdat?) het toen twee jaar oude DS9 (nog) niet
het succeswas geworden dat gehoopt werd. De nieuwe serie moest
zich weer op een schip gaan afspelen en zou weer meer Star Trek
moeten worden. De kritiek die immers vaak op DS9 geuit werd, was
dat het zich teveel van Roddenberry's visie afgekeerd zou hebben.
Zo mochten er van Roddenberry geen interne conflicten binnen
de crew zijn. Om dit te kunnen omzeilen werd in Voyager de crew
samengesteld uit Starfleet personeel en Maquis, de in DS9 geïntroduceerde rebellen. Een mooi plan, alleen jammer dat er nooit wat
mee gedaan is. De spanningen tussen de bemanningsleden waren
na een aantal afleveringen verdwenen en keerden alleen plotseling,
zonder enige oorzaak, terug als dit het verhaal goed uitkwam.
Om te voorkomen dat Voyager teveel op Star Trek of TNG zou
gaan lijken (weer een schip dat de ruimte verkent) raakte Voyager
verdwaald in het Delta Kwadrant, een verafgelegen deel van het
heelal. Het hoofddoel zou de terugkeer naar aarde zijn. Tevens zou
hel op deze manier mogelijk zijn om vele nieuwe volkeren te introduceren. Het resultaat in de eerste drie jaren: een zoektocht naar
huis die alleen aan de orde kwam als dat het verhaal diende (als
het verhaal meer behoefte had aan de verkenning van een nebuia,
dan kwam het argument 'we zijn nog altijd Starfleet personeel en
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dus onderzoekers' weer eens naar boven) en die bovendien altijd
gedoemd was te mislukken ('ze komen toch niet voor het einde
van de serie thuis'; waarom? gebrek aan originaliteit? angst om
iets nieuws te moeten verzinnen om het verhaal op en rond aarde
voort te zetten?), een driftige zoektocht van de schrijvers naar een
geschikte vijand, die niet gevonden werd (de Kazon konden nooit
echt aanspreken, het idee van de verrader op Voyager, Seska, was
boeiend, maar na een tijdje opgebruikt en de Vidiians gingen ook
maar een aantal afleveringen mee), vooral veel aliens of the week
die maar weinig boeiends te melden hadden, een irritant comic
reliet personage in de vorm van Neelix, te weinig gebruikte personages met de potentie om meer te worden (Tuvok, Kim, Chakotay),
een personage met veel potentie die in mijn ogen verkeerd gebruikt
werd (Kes, ze zou toch wel meer kunnen dan jammeren zeker?),
een holografische dokter die grappiger was dan Neelix, maar deze
humor vooral ontleende aan zijn onkunde in de omgang met mensen (iets wat we met Data al eens gezien hadden) en een captain
waar vaak geen touw aan vast te knopen was (ze handelde vooral
naar wat nodig was voor het verhaal; een in mijn ogen omgedraaide wereld, het verhaal moet voortvloeien uit de handelingen van de
personages, de personages moeten niet dingen gaan doen zodat
de schrijvers een verhaal kunnen maken).
Kort samengevat: veel verloren gegaan potentieel. Niet verwonderlijk bleek ook Voyager niet het succes van TNG te kunnen
evenaren en dus werden er een aantal veranderingen in de serie
doorgevoerd. Allereerst moest Kes plaatsmaken voor T&:A in de
vorm van Seven of Nine, de ex-Borg die zich in een weinig verhullende catsuit moest hullen in de hoop dat deze weinig subtiele (en
daarom in mijn ogen ook gigantisch mislukte) poging om meer sex
in de serie te brengen meer (mannelijke) kijkers zou trekken. Ten
tweede en het is al een beetje gezegd, kwamen de Borg. In TNG
uitgegroeid tot angstwekkende tegenstanders zouden zij best wel
eens de vijand kunnen zijn waar de schrijvers al drie jaar tevergeers
naar op zoek waren.
Toegegeven, het vierde seizoen is, denk ik, het beste van de hele
serie. Species 8472, de vervaarlijke tegenstanders van de Borg die
met een schot een Borg cube konden vernietigen, waren boeiende
tegenstanders evenals het jagervolk de Hirogen. Year of Heli was,
ondanks dat het de zoveelste tijdreisaflevering was, interessant en
de boodschap van Starfleet die in de tweede helft van het seizoen
naar Voyager kwam, gaf eindelijk hoop op contact met het thuisfront. Maar de opleving was van korte duur. Species 8472 werd
vergeten na het begin van het vijfde jaar evenals de Hirogen die
we nog maar een keertje kort zouden tegenkomen, met de Borg
daarentegen werden we doodgegooid, toen bleek dat Voyager
makkelijk tegen de Borg opkon en iets van het mysterie verloren
ging, werden ook deze vijanden slap en smakeloos, de boodschap
van Starfleet bleek geen heil te brengen, Seven of Nine was niet
meer een interessant personage dat voor het nodige verse bloed in
de crew zorgde, maar ze werd langzamerhand het enige personage
waar nog aandacht aan werd besteed, op [aneway (in de rol van
mentor voor Seven) en de EMH (in de rol van mentor voor Seven)
na. Een EMH die noodgedwongen door de ontwikkeling van zijn
personage (goed!) steeds minder humoristisch werd (jammer ...).
Ook een EMH overigens die na een mental breakdown in een aflevering waarin hij geteisterd wordt door gewetensbezwaren over
een gemaakte beslissing, de volgende aflevering weer de oude is.
En daar hebben we weer het oude conflict tussen episodische series en series met een story are... of toch niet? Uit angst dat kijkers
niks van een serie snappen als ze er toevallig langszappen werd in
Voyager altijd weer de reset button gebruikt, de reset knop: op het
einde van elke aflevering (met uitzondering van het vierde seizoen)
werd alles weer net zo als in het begin. Niks had enige repercussies.
Waarom zou je je dan nog druk maken over wat er met de personages gebeurt, als het allemaal toch geen blijvende gevolgen heeft?
Een serie als TNG had al getoond dat je ook als episodische serie de
continuïteit niet aan je laars hoefde te lappen. En de kijkcijfers hadden ook laten zien dat de kijkers daar niet te dom voor waren. Maar
een nieuw idee had zich meester gemaakt van the Powers that Be.
De mensen die Star Trek kijken zijn allemaal oversexte domme jongetjes. Laten we daar een nieuwe serie voor maken.
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Star Trek, what the frellis Star Trek?
Niet goed wetend of de naam Star Trek nou een voordeel (een
grote al bestaande schare fans) of een nadeel was (buiten de fans
leeft het beeld van de freaky contactgestoorde Trekfan) bij de lancering van een nieuwe Star Trek serie, werd besloten bij deze serie
de naam Star Trek weg te laten: Enterprise. Geïnspireerd door de
prequelwoedde (bijvoorbeeld Star Wars, Dune) zou ook deze serie
een prequel worden. Vol trots vertelde Braga (of was het nou Berman, ik haal ze altijd door elkaar) dat hij nog nooit een aflevering
van (de originele) Star Trek gezien had. Langzaamaan werd het
duidelijk waarom er geen Star Trek meer in de naam stond. Het zou
geen serie worden naast Star Trek, maar het leek erop of bepaalde
mensen het in hun hoofd gehaald hadden om een serie te maken
die Star Trek zou moeten vervangen.
Maar we houden de moed erin, zeker als bekend wordt dat Scott
Bakuia de rol van captain Jonathan Archer op zich zal nemen. Bekend van de serie Quantum Leap waarin hij elke week in de huid
van een nieuw personage kroop zou dit toch zeker de geschikte
persoon zijn om Archer neer te zetten. Helaas, om de een of andere
reden wil het hem niet lukken om een geloofwaardige captain neer
te zetten. Ik kan mijn vinger niet op de zere plek leggen. Waar gaat
het precies mis? Wellicht is de volgende raad, die ik ooit eens ergens
las, een goede voor Bakuia: misschien moet hij niet een Starfleet
captain proberen te spelen, maar Sam Becket (zijn rol in Quantum
Leap).in de huid van een Starlleet captain.
De andere castleden dan? Volgens de inmiddels overbekende standaard wordt een cast samengesteld: zeven leden; een captain, een
dokter (weer de beste acteur aan boord, lijkt het, net zoals bij Voyager het geval was), een first officer, T&A in een strak pak (domme
oversexte jongetjes, weten jullie nog) die in dit geval tevens tot het
niet-menselijke bemanningslid dat zich over de mensen verwondert
behoren, een engineer, een wapenofficier en een ensign die, naar
het voorbeeld van Harry Kim, totaal genegeerd wordt (hee en het
is ook nog een neger, volgens sommigen de reden ervan dat hij op
het allerlaatste moment een ensign is geworden, hoewel het plan
eerst was hem hoger van rang te maken; zouden die praktijken zich
toch ook bij Star Trek afspelen?!).
Goed, een bekend uitgangsgegeven dus, maar het idee van een
prequel is toch wel boeiend? Het ontstaan van de Federatie, de
pioniers van de interstellaire ruimtevaart? Heel boeiend, maar daar
gaat de serie niet over. De serie gaat over tijdreizen en de aliens
of the week waarvan je soms niet eens kan zeggen of hun voorhoofdrichels nou anders zijn dan bij Voyager of niet. Verder worden
veel dingen die in de originele Star Trek gezegd of gesuggereerd
worden aan hun laars gelapt. Om een voorbeeld te noemen (en
tevens aan te geven hoe wanhopig men probeert sex in de serie te
schrijven; alsof het elkaar inwrijven met ontsmettende gel in een op
de drie afleveringen niet al genoeg nutteloos quasi-naakt is) is daar
de Pon Farr voor vrouwelijke Vulcans. Zou het dan kloppen wat ik
aan het begin van deze paragraaf schreef?
Maar de verhalen, die gaan toch zeker nog ergens over? Die boeien
toch nog wel? Helaas, helaas, de verhalen blinken doorgaans uit
door smakeloosheid, of beter gezegd, ze smaken allemaal hetzelfde. Misschien heeft dit wat te maken met het feit dat veel verhalen
door dezelfde mensen geschreven worden (Berman en Braga) in
tegenstelling tot wat er bijvoorbeeld bij de originele serie gebeurde,
waar science fiction schrijvers gevraagd werden om afleveringen te
schrijven. Misschien heeft het er wat mee te maken dat alles er hetzelfde uitziet. Toegegeven, de visuele aspecten zijn, zoals verwacht
mag worden van een modernere serie, beter dan in de voorgaande
series, maar het heeft totaal geen pionierskarakter. Misschien heeft
het ermee te maken dat alles hetzelfde klinkt, iets wat, naar ik gelezen heb, met opzet gebeurt. De muziek mag niet gaan overheersen
of al te veel afwijken van het bekende. Moet ik nog doorgaan? Het
stemt me treurig,
Maar nu krijgt men ook iets door. De kijkcijfers vallen namelijk heel
erg tegen en dat is tenslotte de enige graadmeter voor een serie
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waar naar geluisterd wordt. Elke andere serie, die niet de e.tj
franchise van Star Trek achter zich heeft staan, zou het met de kijkcijfers van Enterprise waarschijnlijk geen twee jaar overleefd hebben. Dus moet er iets nieuws gebeuren. 'Wat hebben we bij Voyager ook al weer gedaan?' moet men gedacht hebben. 'T&A en een
nieuwe vijand ingevoerd? Dat eerste hebben we hier al, maar die
vijand moet lukken.' En dus zal Enterprise komend jaar een nieuwe
richting ingaan. Het zal me benieuwen en ik blijf hopen, tenslotte
hebben ook TNG en DS9 enkele jaren nodig gehad om op gang te
komen, maar ik ben bang dat ommezwaai in verhaallijn alleen niet
genoeg is om deze serie te redden.

Wat kan ons nog uit dit dal trekken?
Is er een weg uit dit dal? Dat is volgens mij maar hoe je het bekijkt.
Als je alleen het dal beschouwt waar Star Trek in zit, dan denk ik
persoonlijk dat als Star Trek niet vernieuwt er geen weg uit is.
Waarom moet ons steeds hetzelfde voorgeschoteld worden? Het
Star Trek universum is groot en zit vol met verhalen die nog verteld
kunnen worden, Het hoeft toch niet steeds over een starship met
zeven hoofdbemanningsleden te gaan die aliens of the week tegenkomen. Probeer weer eens iets nieuws, zoals met DS9 geprobeerd
is; met succes naar mijn mening. Op deze manier zijn er denk ik
nog genoeg interessante dingen binnen het Star Trek universum
te doen.
Maar is het wel echt nodig om binnen Star Trek te blijven? Natuurlijk, we zijn fans, maar het gevaar voor ons fans is dat ons een product aangesmeerd wordt, alleen maar door er de naam Star Trek
aan te verbinden. Het is de moeite waard om eens over de grenzen
van het Star Trek universum heen te kijken (to boldly go ...) en ook
eens op zoek te gaan naar andere science fiction op tv en in boeken. Dan zou je zo zonder het te weten het dal uit kunnen lopen ...
of er misschien achter komen dat science fiction in het algemeen
misschien niet in een (zo'n groot) dal zit. Laat ik als tip een persoonlijke favoriet geven (ik had nog beloofd erop terug te komen):
Parscape. Hoewel deze serie na vier jaar (1 999-2003) helaas ook het
leven gelaten heeft, zijn er nog altijd afleveringen op Yorin te zien
(zondag, 16,20 uur). Deze serie is even wennen en schommelt vaak
tussen hoge kwaliteit en afleveringen van het kaliber 'rnwoa', maar
dit is vooral een gevolg van het feit dat er risico's genomen worden
op alle terreinen: verhaal, personages, de audiovisuele aspecten.
Wil je een meeslepende, spannende, intellectueel uitdagende en
sexy (subtieler en daardoor spannender dan de in your face sexualiteit van Voyager en Enterprise) serie zien, geef Farscape dan eens
een kans.
Laat ik nu terug komen op de vraag uit de inleiding: hebben we
nog trek in Trek? Afgaande op de kijkcijfers van Enterprise en de
bezoekersaantallen van Nemesis lijkt het antwoorden 'nee' te zijn.
We blijken steeds minder trek te hebben in hetzelfde gerecht week
in week uit. Ook op internet zijn tegenwoordig vele ontevreden
fans te vinden. Nu is het internet niet de meest betrouwbare bron,
maar duidelijk is wel dat er onder sommige fans een gevoel van
ontevredenheid heerst. Des te meer verbaast het mij dat in The
Flying Dutch alles wat Star Trek is continu de hemel in geprezen
wordt zonder enige kanttekening. Is het de blinde liefde van fans?
Is het een kwestie van censuur om bepaalde adverteerders te vriend
te houden (ze hebben zelfs al een eigen column in het blad tegenwoordig)? Of zijn alle TFD-Ieden gewoon wel nog tevreden over de
huidge Star Trek? Dat zou natuurlijk ook best kunnen. Zo las ik een
jaar (of wellicht al wat langer) geleden ergens (ik kan me niet meer
herinneren of dit op de site van TFD was of op www.startrek.nl)
dat Voyager de populairste Trek serie was in Nederland. Afgaande
op dit artikel zal het jullie niet verbazen dat dat mij wel verbaasde.
Gaf deze enquete een vertekend beeld (wellicht was in die tijd Voyager de enige serie op de Nederlandse tv?) of is Voyager echt zo
populair?
Hopelijk heeft het lezen van mijn artikel iets losgemaakt bij jullie en
klimmen jullie in de pen of op het toetsenbord om een boeiende
discussie te starten over het wezen en de toekomst van Star Trek.
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Star Trek: The Original Series
met een ketting om, gemaakt van dilithium
kristallen. Scotty grijpt de ketting en krijgt
alles precies op tijd aan de praat, om de
onvermijdelijke aanval van de Klingons af
te wenden.

3: The Paradise Syndrome
Stardate 4842.6 - 4843.6

Door: lIonka Rebergen
Na het eerste en tweede seizoen van Star
Trek, The Original Series te hebben samengevat, is het nu de beurt aan het derde en
tevens laatste seizoen van deze onvergetelijke serie. Het eind van de vijfjarige missie
van de Enterprise komt in zicht, maar niet
voordat de bemanning onder leiding van
de charismatische [im Kirk nog heel wat
mee maakt.

1: Spectre of the Gun
Stardate 4385.3
Na een waarschuwing
genegeerd
te hebben, landt
Kirk met Spock,
Scotty, McCoy en
Chekov op de planeet Melkot. Hiervoor worden ze gestraft
door de wezens op de planeet. Ze komen
terecht in het wilde westen. Virgil en Wyat
Earp zijn in oorlog met het stadje, waarin zij
zich bevinden en de mannen moeten aan
de verliezende kant meeschieten. Chekov
wordt gedood tijdens een vuurgevecht,
maar gelukkig komt Spock erachter dat
het niet echt is. De wezens hebben alles
in hun brein geprogrammeerd, dus als ze
tijdens de grote schietpartij niets doen, zal
hen ook niets overkomen. Dit blijkt waar en
ze mogen de planeet verlaten en aan boord
vinden ze een alles behalve dode Chekov.
Uiteindelijk resulteert deze misstap in overleg tussen de Melkotians en de Federation.

2: Elaan of Troyius
Stardate 4372.5
Elaan is een ongemanierde
en verwende vrouw, die
moet trouwen met de
leider van Troyius, om de
vrede tussen hun planeten
te behouden. Aan Kirk de
taak haar 'op te voeden'.
McCoy komt erachter dat
als haar tranen een man
raken, hij voor altijd in haar ban is. Ondertussen heeft één van Elaans bewakers
alle dilithium kristallen van boord gestraald
en contact opgenomen met een Klingon
schip. Kirk weet Elaan te weerstaan en probeert zijn schip te redden, door tegen de
Klingons te bluffen dat Enterprise volledig
functioneel is. Dan komt Elaan de brug op
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Kirk valt in een obelisk op
een planeet en zijn geheugen wordt volledig gewist.
De stam op de planeet
verklaart hem een God,
als Kirk een jongetje van
de verdrinkingsdood red.
Hij trouwt met een mooie
indiaanse prinses en zij is al
snel zwanger. De oude medicijnman, wiens
plaats door Kirk is ingenomen, gelooft niets
van de nieuwe God. Ondertussen houdt de
bemanning op de Enterprise zich bezig met
een asteroïde die op de planeet afstevent.
De obelisk waar Kirk in viel, blijkt als bescherming te hebben gediend tegen asteroïden, maar werkt niet meer. Kirk probeert
iets te doen, maar dit mislukt. De oude medicijnman weet de hele stam over te halen
Kirk te stenigen, omdat hij tegen hen heeft
gelogen over zijn goddelijke status. Na een
mind-meld met Spock komt alles weer boven bij Kirk. Samen repareren ze de obelisk
en de asteroïde verandert van koers. Maar
voor Kirk's vrouwen ongeboren kind komt
dit te laat, zij sterven in zijn armen.

4: The Enterprise Incident
Stardate 5027.3
Om de Romulans om de
tuin te leiden doet Kirk net
of hij niet meer in staat is
om als Captain te fungeren. Hij en Spock worden
aan boord gestraald van
een Romulan schip en
Spock vermoordt Kirk. Hij
wordt teruggebracht naar
de Enterprise, waar hij miraculeus weer
bijkomt. Dan verandert McCoy zijn uiterlijk
naar een Romulan en wordt hij weer naar
het andere schip gestraald. Terwijl Spock
de vrouwelijke Commander plezierig bezighoudt, steelt Kirk/Romulan de technologie
die de Romulans onzichtbaar maakt. De
Commander komt erachter wat er aan de
hand is op het moment dat Spock wordt
terug gestraald en grijpt zijn hand. Zo heeft
de Enterprise niet één, maar twee trofeeën
voor Starfleet.
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een 'engel' die hen opdraagt de controle
over de Enterprise over te nemen. Met hun
telepathische gaven lukt dit en Tommy
stuurt het schip naar Marcos XII, waar volgens Gorgan, de engel, gelijkgestemden op
hen wachten. Spock ontdekt dat Gorgan
alleen gestopt kan worden als de kinderen
zich tegen hem keren. Door hen te laten
zien hoe fijn ze het hadden met hun ouders
komen de emoties los. De kinderen keren
zich tegen hun engel en deze verschrompeld en verdwijnt.

6:Spock's Brain
Stardate 5431.4 - 5432.3
Spocks hersenen worden
gestolen door de leidster
van een vrouwelijk ras. Zij
hebben het brein nodig om
hun Controller te laten leven. Deze Controller is het
brein van hun ras. Helaas
voor hen neemt Kirk de
hersenen van Spock terug
en aan McCoy de taak alles weer goed aan
te sluiten. Gelukkig krijgt hij hulp van Spock
die, zodra zijn stembanden weer werken,
kan zeggen wat hij voelt en ziet.

7: Is There in Truth No Beauty?
Stardate 5630.7
Enterprise vervoert een
Medusan aan boord. Deze
wezens zijn zo vreselijk
lelijk dat, als mensen hen
zien, ze compleet gestoord
worden. Deze Kollos wordt
vergezeld door de blinde
Doctor Miranda [ones, Zij
is heel jaloers op Spock
vanwege het feit dat hij met een mindmeld een veel dieper contact met Kollos kan
opbouwen dan zij ooit zou kunnen. Helaas
komt het schip aan de andere kant van de
ruimte terecht en is Spock de enige die dit
kan verhelpen door middel van een mindmeld met Kollos. Hierna vergeet hij echter
zijn speciale 'bril' op te zetten en, na het zien
van het wezen, raken zijn hersenen in een
isolement. Doctor lenes is de enige die, met
haar telepathische gave, Spock weer naar
de bewoonde wereld kan krijgen. Hiervoor
moet ze echter wel haar jaloezie opzij kunnen zetten.

5: And the Children Shall Lead
Stardate 5029.5
De Enterprise neemt kinderen aan boord, wiens
ouders
collectief
zelfmoord lijken te hebben
gepleegd. Tommy Starnes, de zoon van Professor
Starnes die op de planeet
was vanwege onderzoek,
leidt de kinderen. Aan
boord zingen de kinderen een vreemd lied
en doen ze een ritueel. Dan verschijnt er
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Kirk, Spock en McCoy
stralen naar een planeet
waar ze een vrouw vinden.
Ze proberen met haar te
communiceren, maar zij
reageert niet. Dan komen
er drie wezens, die één van
de mannen nodig hebben
voor een experiment. Kirk
biedt zich aan en wordt vreselijk gemarteld.
De vrouw neemt al zijn wonden op en geneest hem. Dan wordt McCoy bijna gedood
en ook dan zorgt de vrouw voor genezing,
maar wel bijna ten koste van haar eigen
leven. De wezens leggen uit, dat bij de komende zonne-explosie er maar één van twee
rassen gered kan worden. De vrouw wordt
getest om te zien of haar volk het waard is
om gered te worden. Na bemiddeling van
Kirk besluiten de wezens dat het inderdaad
haar volk zal zijn, dat gered gaat worden.
9: The Tholian Web

Stordate 5693.2
Starfleet is het contact met
de U.S.S Defiant verloren
en de Enterprise moet
uitzoeken
waarom.
Ze
komen terecht in een stuk
van het heelal dat nog niet
in kaart is gebracht. De
Defiant wordt gevonden,
maar schijnbaar heeft de
bemanning elkaar uitgemoord. Omdat het
schip instabiel is wordt het landingsteam
teruggestraald naar de Enterprise, maar Kirk
blijft achter. Vanwege een breuk tussen twee
universums krijgt ook de bemanning van de
Enterprise moordneigingen. Dan komt er
een Tholian schip op hen af en krijgen ze
twee uur de tijd om het gebied te verlaten.
Dit gebeurt uiteraard niet en de Tholians
beginnen een web om de Enterprise heen
te leggen. Spock en McCoy moeten samenwerken, omdat ze denken dat Kirk dood is.
Maar zijn geest komt steeds weer terug en
op het laatste moment probeert Spock Kirks
geest terug te stralen naar de Enterprise. Dit
lukt en met het laatste restje kracht komt de
Enterprise los van het Tholian web.

11: Day of the Dove

Stordate onbekend
Een wezen gebruikt de
Enterprise bemanning en
een aantal Klingons als
marionetten in een oorlogspel. Aan boord van de
Enterprise strijden zij tegen
elkaar, tot Spock ontdekt
wat er aan de hand is.
Kirk en Spock leggen het
gebeuren uit aan Mara, de vrouw van de
Klingonleider Kang. Mara gelooft Kirk, maar
Kang denkt dat het een list is. Totdat hij
het wezen ziet en Kirk hem vraagt of hij de
komende duizend jaar wil vechten om het
wezen tevreden te houden. Omdat daar
geen eer in te behalen valt, besluiten Kang
en Kirk tot een wapenstilstand en de beide
manschappen gaan vrolijk en vriendelijk met
elkaar om. Deze vriendelijkheid verzwakt het
wezen, waardoor het uiteindelijk van het
schip verdwijnt.
12: Plato's Stepchlldren

Stordate 5784.2 - 5784.3
Kirk, Spock en McCoy
stralen naar een planeet,
waar zij worden verwelkomd door een dwerg,
Alexander. De anderen op
de planeet heten Platonians, naar de filosoof Plato.
Deze Platonians hebben
telekinetische gaven door
de hoge concentraties kironide in hun voedsel en water. McCoy spuit deze hoge dosis
ook bij Kirk en Spock in. Dan heeft alleen de
kleine Alexander deze gaven niet en wordt
hij gepest en gemarteld. Kirk moet zijn
nieuwe gaven gebruiken als er een mes op
Alexanders nek wordt gezet. Zijn wil is sterker
dan dat van Parmen, die zijn verlies erkent.
Hierdoor is de Enterprise vrij om te vertrekken en zij nemen Alexander mee, die weigert
op de planeet te blijven waar hij alleen maar
werd gemarteld.

10: For the World Is Hollow And I Have
Touched the Sky

13: Wlnk of an Eye

Stordate 5476.3 - 5473.4

Stordate 5710.5 - 5710.9

Een astroïde is onderweg
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woonde planeet. De Enterprise wendt het gevaar af
en Kirk, Spock en McCoy
stralen naar de astroïde.
Daar worden ze gevangen
genomen door het volk
dat in de astroïde leeft. De
leidster is Natira en zij wil
McCoy als haar partner.
Omdat hij vanwege een ziekte nog maar een
jaar te leven heeft, stemt hij in met het plan
van de beeldschone Natira. Kirk en Spock
worden vrijgelaten en het Orakel van de
astroïde plaatst een gehoorzaamheids-chip
in McCoys slaap. Kirk en Spock gaan echter
terug naar de astroïde omdat zij vinden dat
McCoy's plaats op Enterprise is en om Natira
te vertellen dat haar wereld eigenlijk een gigantisch schip is. McCoy gaat terug naar de
Enterprise en Natira leidt haar 'wereld' naar
een bewoonbare planeet.
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naar een be-

Na terug gekomen te zijn van een landing

cle6ëmannfng
versteend is. Op het moment dat dit gebeurt, komt
er een mooie vrouw op de
brug tevoorschijn. Ze legt
Kirk uit dat hij juist versneld
leeft en door de bemanning niet meer gezien kan
worden. Ze wil de mannen
van de Enterprise houden,
omdat de mannen van haar volk onvruchtbaar zijn geworden door de supersnelle acceleratie. Ondertussen komt Spock erachter
wat er met Kirk gebeurd is en drinkt wat water van de planeet waardoor ook hij versneld
raakt. Hij helpt Kirk met het overmeesteren
van de vrouwen Kirk neemt een slok van het
medicijn dat McCoy al heeft gemaakt tegen
de versnelling. Spock blijft nog even versneld
om zo alle nodige reparaties snel te kunnen
uitvoeren.
14: That Whlch Survives

Stordate onbekend
Kirk, McCoy, Sulu en
D'Amato stralen naar een
planeet, waar D'Amato
wordt aangeraakt door een
vrouwen
sterft. Op zoek
naar antwoorden komen
de anderen in een grot
terecht waar een computer
staat. Opnieuw verschijnt
de vrouwen roept Kirk. Ze komen erachter
dat zij zich maar op één persoon kan concentreren en Sulu en McCoy gaan tussen
de vrouwen Kirk staan. Dan projecteert de
computer de vrouw drie keer en is Spock
net op tijd om de mannen te redden. Hierbij
beschadigen ze de computer. Aan boord
wordt een opgenomen bericht van de vrouw
afgespeeld, waarin zij uitlegt dat haar volk
tijdens het kolonialiseren van de planeet een
dodelijke ziekte opliep en dat de computer
haar beeld liet bestaan voor het geval er hulp
zou komen.
15: Let That Be Your Last Battietleid

Stordate 5730.2- 5730.7
Enterprise krijgt twee mannen van dezelfde
planeet, maar van een ander ras aan boord.
De ene man, Bele, is links wit en rechts zwart
en de anderen man, Lokai, is links zwart en
rechts wit.
Bele beschuldigt Lokai ervan
zich te hebben schuldig gemaakt aan terrorisme en rassenhaat. Hij achtervolgt Lokai
al vijftigduizend jaar en wil hem mee terug
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nemen naar hun planeet
Cheron. Kirk maakt eerst
zijn humanitaire missie af
en zet dan koers naar de
planeet. Daar aangekomen
is er geen enkel leven meer
op de planeet en heeft de
bevolking elkaar afgeslacht,
in de naam van racisme.
Bele en Lokai worden naar de planeet gestraald waar ze hun gevecht afmaken. Na
vijftigduizend jaar haat is dat het enige wat
ze nog kunnen.

die honderden jaren op aarde heeft geleefd,
onder namen als Brahms, DaVinci en vele
anderen. Hij wil niet dat de Enterprise vertrekt, bang als hij is, dat zijn bestaan wordt
verraden door de bemanning. Maar als zijn
geliefde, een androide, wordt gedood, is hij
zo verscheurd door verdriet dat de Enterprise
mag gaan, op voorwaarde dat zij niets vertellen, wat Kirk natuurlijk van harte belooft.

16: Whom Gods Destroy

Stardate 5718.3
Aangekomen
bij
een
Federation
strafkolonie
blijkt dat de directeur
gevangen is genomen en
een gevangene, Garth, de
dienst uitmaakt. Kirk en
Spock worden gevangen
genomen en Garth neemt
de identiteit van Kirk aan.
Hij probeert de Enterprise zover te krijgen
dat zij hem omhoog stralen, maar weet de
veiligheidscode niet. Dan wordt Kirk gered
door Spock en willen zij terug naar de Enterprise. Op dat moment realiseert Kirk zich, dat
Garth de identiteit van Spock heeft aangenomen om dan zo alsnog achter de code te
komen. Ondertussen bevrijdt de echte Spock
zichzelf uit zijn benarde situatie en wordt
dan in de controlekamer geconfronteerd
met twee jim Kirks. Als één van hen zegt dat
Spock hun beide maar moet verdoven voor
de veiligheid, weet Spock wie de echte Kirk
is. Zo kunnen ze de hele situatie rechttrekken
en wordt Garth weer gevangen gezet.
17: The Mark of Gideon
Stardate 5423.4 - 5423.8
Kirk wordt uitgekozen als
Starfleet-ambassadeur om
een pact te sluiten met
bewoners van de planeet
Gideon. Als hij naar het
aardoppervlak straalt komt
hij terecht in een verlaten
Enterprise. Daar ontmoet
hij een vrouw die ziek
wordt. Erwordt hem later duidelijk gemaakt
dat, door het feit dat er geen ziektes en geen
geboorte beperkingen zijn op Gideon, er desastreuzeoverbevolking is. Nu Odona ziek is
geworden van Kirk, draagt zij de ziekte met
zich mee naar haar planeet, wat schijnbaar
de enige optie is om haar volk te laten overleven.
18: The Lights of Zetar
Stardate 5725.3 - 5725.6
Als de Enterprise Doctor
Mira Romaine naar een
• planeet wil brengen komen
ze in een storm terecht.
Hierdoor wordt Mira ziek
en spreekt ze een rare
buitenaardse taal. Aangekomen op de planeet blijkt
dat de storm daar ook is
geweest en er is maar één overlevende. Zij
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top
het idee Mira in een kamer te zetten waar de
druk steeds hoger wordt opgevoerd om een
levensvorm uit haar te drijven die schijnbaar
bezit van haar heeft genomen. Zo gezegd, zo
gedaan en de levensvorm wordt vernietigd.
19: The Cloud Minders

Stardate 5818.4 - 5819.3
Op zoek naar Zenite worden Kirk en Spock aangevallen door mijnwerkers. Ze
worden ontzet door Plasus,
die hen uitnodigt naar zijn
wolkenstad te komen. De
mijnwerkers en de wolkenmensen leven in onmin en
Kirk ontdekt dat dit komt
door een stof in de mijn. De agressie van de
mijnwerkers wordt hierdoor veroorzaakt en
het enige dat nodig is om het probleem te
verhelpen zijn filtermaskers, welke de Enterprise graag verschaft.
20: The Way to Eden
Stardate 5832.3 - 5832.6
Enterprise neemt een groep
hippies aan boord die op
zoek zijn naar hun utopie,
Eden. Ze mixen met de
crew, maar uiteindelijk stelen ze een shuttle, omdat
ze hun planeet gevonden
hebben. Kirk, Speek, McCoy
en Chekov volgen hen. De
hippies hebben brandblaren onder hun voeten van het giftige gras, maar hun leider slaat
door en rent naar een boom. Daar neemt hij
een hap van een appel, maar het gif in de
appel dood hem meteen. De rest wordt weer
mee terug genomen naar Enterprise, waar
Spock hen belooft dat hij op zoek zal blijven
naar hun Eden.
21: Requiem tor Methuselah
Stardate 5843.7 - 5843.8
Terwijl Kirk, Spock en McCoy zoeken naar een medicijn voor de Rigelian griep
van de gehele bemanning, komen ze op een
planeet een man tegen,
Flint. Hij neemt ze mee
naar zijn huis, waar Spock
geïntrigeerd raakt door
onbekende werken van grote meesters. Ze
vinden uit dat Flint een onsterfelijk mens is,

23: The Savage Curtain
Stardate 5906.4 - 5906.5
Kirk en Spock worden
door
Abraham
Lincoln
uitgenodigd om naar een
planeet te komen. Als zij
daar heen stralen, zien zij
ook de bekende Vulcan
Surak. Een steen komt tot
leven en vertelt hen dat
zij onderdeel zijn van een
experiment van Excalbians. Een volk dat
niets snap van de waarden Goed en Slecht.
Zij moeten vechten tegen een slechte groep
geleidt door Colonel Green met Genghis
Kahn en Kahless,om te kijken wat uiteindelijk
overwint. Surak en Lincoln worden gedood,
maar Kirk en Spock overwinnen. De Excalbians snappen het nog steeds niet, maar de
Enterprise mag toch vertrekken.
24: All Our Yesterdays
Stardate 5943.7 - 5943.9
Een ster staat op het punt
nova te worden en de Enterprise moet de bewoners
van de dichtsbijzijnde planeet redden. Op de planeet
aangekomen
ontdekken
ze dat een wetenschapper alle bewoners al heeft
verplaatst naar stukken geschiedenis van de planeet. Kirk hoort iemand
schreeuwen en rent door een poort, wat
blijkbaar de tijdmachine is. Hij komt terecht
in de 17° eeuw. Daar wordt hij beschuldigd
van hekserij en moet berecht worden. Gelukkig is één van de jury leden iemand die verplaatst is en hij helpt Kirk weer terug naar zijn
oorspronkelijke tijd. Ondertussen zijn Spock
en McCoy in de ijstijd terechtgekomen, maar
ook zij weten hun weg terug te vinden.
25: Turnabout Intruder

Stardate 5928.5
Kirk en zijn oude vriendin
janice Lester komen elkaar
weer tegen als hij haar en
Doctor Coleman redt van
een planeet. Zij is jaloers
omdat Kirk captain van een
sterrenschip is geworden,
terwijl zij daarin gefaald
heeft. Ze wisselt van lichaam met Kirk en heeft zo de controle over
de Enterprise. Door een mind-meld komt
Spock erachter wat er is gebeurd. Maar 'Kirk'
wil hem, Scotty, McCoy en '[anice' ter dood
laten veroordelen door Starfleet op basisvan
muiterij. Gelukkig wisselen Kirk en janice
vanzelf weer van lichaam, waarna Kirk de
Enterprise tijdens de laatste loodjes van zijn
vijfjarige missie weer terug heeft.
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Uit de 0005

- cards from the final frontier

bijvoorbeeld de handtekeningenset
rondom The Original Series of de set
omtrent het dertig jarig bestaan van
Star Trek.

Voor veel oudere fans was the Animated Series natuurlijk de grote
overbrugging van de kloof tussen
de originele serie en de eerste film.
Tussen 1969 en 1979 moesten zij het
doen met 22 animatie afleveringen.
Zelf heb ik altijd het gevoel gehad dat
"
de serie toch voornamelijk surrogaat
was voor de originele serie. Zeker ook in tradingcard land
want behalve enkele kaartjes over de
Animated Series in phase one, two en
th ree van het 30 jarig bestaan van
Star Trek is de serie altijd volledig
genegeerd.
Zo niet in 2003, want hoeveel je er
ook wilt hebben, 100, 200, 300, 400,
500, ze zijn er ineens allemaal! Alleen al de basisset is een enorme set
kaartjes, van iedere aflevering werd
een setje gemaakt van 9 kaartjes. Tezamen met twee checklists heb je de
eerste 200 al te pakken.

Aan het eind van mijn 35"t editie van 'uit de doos' schreef ik:
rest mij nog de prijsvraag en ik hoop in het eerste magazine
van 2004 weer bij jullie terug te zijn met The Complete Star
Trek: Animated Adventures uitgegeven door Rittenhouse in
februari 2003.
Uiteraard is het in verband met de welbekende deadline veel
te vroeg voor prijswinnaars, sterker nog, deze tekst moest
worden aangeleverd voordat ook maar iemand van ullie
de prijsvraag heeft kunnen lezen,
met uitzondering van de redactie
natuurlijk.
Ik ga dan ook exact doen wat ik in
de laatste nieuwsbrief van 2003 heb
beloofd want er is ongelooflijk veel
te vertellen over The Complete Star
Trek: Animated Adventures!
Om te beginnen moet ik als perfectionist en completist natuurlijk eerst
even iets rechtzetten. Alle promo
kaartjes voor deze set dat zijn er 3 in totaal, kondigden de
set aan voor februari 2003. De werkelijk.e.v,ejr,sjcïhïi
.jsjd!ialtu~ml
van de 6000 dozen tellende set blijkt 11
echter 26 maart 2003. Ik merk namelijk dat lezers meer en meer gaan letten op dit soort detailinformatie.
The Complete Star Trek: Animated
Adventures trading cards set is een
ware monsterset in omvang, nog
nooit eerder werd er zo'n grote set
in een release uitgegeven. Bijna altijd werd deze hoeveelheid kaartjes
in 3 of meer sets uitgegeven, zoals

"-
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Rittenhouse wilde gaan waar het
nog niet eerder was gegaan en bedacht een promotionele stunt. Laat
5 complete basissets drukken op foil/
reflective karton en lever die via Ebay
per aflevering aan de verzamelaar.
Gelukkig kwam zo'n beetje de gehele
tradingcard verzamelende wereld in
opstand en kon Rittenhouse Archives
niet anders dan luisteren naar de kritiek. Het promotionele plan werd op
last van alle verzamelaars en hande111
u
laren omgebogen in een aanvullende
productierun van 500 foil sets. De
kaartjes zijn exact gelijk aan de 200 basiskaartjes uit de doos
maar de echte completist zit dan dus wel al op 400 kaartjes,
want ja, een foil set is geen gewone r
basisset.
Oké, daarmee was het dan wel genoeg. Nu, vergeet het maar want uiteraard vinden we ook nog de nodige
specials in de Animated Adventures.
Het begint met een leuk, uit 9 kaartjes bestaand, eerbetoon aan james
Doohan. Zoals ongetwijfeld bij velen
bekend leende Scotty zijn stem voor
heel veel verschillende animated karakters. De negen kaartjes vormen op de juiste wijze neergelegd ook nog eens een grote gezamenlijke afbeelding, iets
dat in vaktermen een 'mural' wordt genoemd.
Een tweede set van 9 kaartjes geeft
een weergave van de hoofdrolspelers
inclusief detailinformatie over hun karakter, geprint op reflective foil. Een
derde set van wederom 9 kaartjes is
ingericht voor kapitein Kirk in action,
rennende, opstralend of vurend met
zijn phaser.
De meest unieke subset in deze serie
is echter de uit 22 delen bestaande
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rmcro-ceI set, met voor .Iedere aflevering een kaartje
dat is voorzien van een echte
film-cel uit de aflevering.
Oftewel geen enkel kaartje
is hetzelfde, want steeds is
de echte film-cel een iets
verderop in de aflevering gelegen moment.
Wat zou een Star Trek trading card set tegenwoordig zijn
zonder een aantal handtekenin n? In deze set vinden we
een bescheiden aantal van 12
stuks met naast de 'grote' acteurs een tweetal van [arnes
Doohan, een als Lt. Cmdr.
Scott en een als Lt. Arex. Ook
Majel Barrett is met twee
handtekeningen van de partij, een als Nurse Chapel en
een als Lt. M'Ress.
Daarnaast vinden we ook nog een aantal handtekeningen
van mensen achter de schermen, zoals Hal Sutherland en
Norm Prescott. Echt heel leuk omdat die heel vaak in mijn
inmiddels zeer omvangrijke collectie ontbreken.
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Wie dacht met 461 kaartjes klaar te
zijn wacht een forse teleurstelling.
Ik heb natuurlijk de drie promotie
kaartjes al aangestipt. Het derde
promotiekaartje zat tezamen met de
handtekening van George Takei (1
van de 12) in het bij de serie behorende verzamelalbum.
Iedereen die een case besloot te
kopen en dat is meestal alleen maar
weggelegd voor de handelaren, kreeg
daar een uit 3 kaartjes bestaande subset bij van de Enterprise
in Motion. Zo komen we op 467 kaartjes maar.......
Wat blijkt, Animated Adventures is ook nog eens zeer rijkelijk
gevuld met bonuskaartjes. De eerste
twee kaartjes zijn sericel kaartjes,
handgenummerd tot 250 stuks en inwisselbaar voor een unieke film strip.
Indien men het kaartje instuurde naar
Rittenhouse kreeg met het kaartje
tezamen met de filmstrip ongeldig
gemaakt retour. Het kaartje bevat dan
het stempel 'voided'.
Naast deze twee kaartjes waren er dan
ook nog eens 50 unieke bonuskaartjes
voor een originele production cel te
vinden in de dozen. Een schier onmogelijke taak voor de
completisten, daarom bood Rittenhouse de gehele set ook
aan in een speciale voided versie.
Inmiddels zijn we op 519 kaartjes beland en zijn ongetwijfeld
de meeste van jullie het spoor wel bijster. Toch is er meer,
wat te denken van een zogenaamde
die-cut cd-torn
met wallpapers,
screensavers, informatie over de serie
en een interview met DC Fontana die
aan iedere doos is toegevoegd. Een
cd-rom? Welnee, 5 verschillende,
Kirk, Speek, McCoy, Scotty en Sulu
als afbeelding op de cd-rem, maar
de cd-rorn's hebben wel allemaal dezelfde inhoud.

deze set de Animated Adventures overduidelijk toegevoegd aan het arsenaal van
Star Trek trading cards.
Bestaande
uit
inmiddels
duizenden kaarten rijst wel
eens de vraag of er een final
frontier is in het uitbrengen
van steeds maar weer nieuwe
kaartsets. als we Rittenhouse
mogen geloven is die er niet (althans niet zolang er op enige
wijze geld aan kan worden verd....
i,.=.e;.;_nd=__
In het volgende magazine
natuurlijk de uitslag van de
prijsvraag en de winnaars,
maar ook aandacht voor de
uitbreidingsset van Nemesis uitgegeven in juni 2003
en Star Trek: The Complete
Deep Space Nine Trading
card set uit juli 2003.
Overigens, voor de super
completisten onder ons, kon
je via de website van Rittenhouse nog een zogenaamde
progressive proof set kopen
van de animated series. Er
zijn slechts 30 setjes geproduceerd. Deze sets vormen
onderdeel van het productieproces, om de drukpers zeg
maar als het ware in te werken worden er enkele vellen in 1
kleur gedrukt, alvorens met het juiste kleurmengsel te gaan
printen. De setjes bevatten derhalve kaartjes gedrukt in cyaan, magenta, geel en zwart.

This card enlitles the bearer to an
authentic "On The Bridge" serieel.
To claim your serieel, please fill out
this eard, and mail it to: Rittenhouse
Archives, Dept. TOS, P.O. Box 1129,
Jenkintown, PA 19046.

_______

S.tate __

Zlp

_

Please allow 6-8 woeks for dellvery.
Vold where prohlblted. Offer explres December 31, 2004.

o 2t03P.,,1MUtIIPlet.ru.

All1118'"'R.mVld.
RIHlnboull ArdIlwu ~U>orlltd Unr.

In één klap heeft Rittenhouse met
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De 10 beste Star Trek film Soundtrack~

Door: ieroen Bakker

In tegenstellingtot de vele boek-, film- en videobesprekingenin ons blad is er ditmaal een rnuziekrecensie.De besprokenwerken betreffen de soundtracksvan de afgelopen 10 Star Trekspeelfilms,in
de volgorde van de beste naar de slechtste.Deze
volgorde heeft niets te maken met wat ik de beste
film vind, het gaat alleenom de muziek. De top 10
luidt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The UndiscoveredCountry (Film Nr. 6)
Nemesis(Film Nr. 10)
The Voyage Home (Film Nr. 4)
Insurrection(Film Nr. 9)
The Motion Picture(Film Nr. 1)
Generations(Film Nr. 7) /
FirstContact (Film Nr. 8)
The Searchfor Spock(Film Nr. 3)
TheWrath of Khan(Film Nr. 2)
The FinalFrontier(Film Nr. 5)

Star Trek (VI) The Undiscovered Country.
Musk composed SI conducted by Cliff Eidelman.
MCA 1997 (MCD 10512/MCAD 70572/LC 7056)
Opgenomen in: DDD
Duur: 45,75/ Aantal songs: 73.

Waarom
staat
deze bij mij op
nummer 1? De
meeste van jullie vinden dat
de 'The Motion
Picture' op die
plaats moet komen te staan. Ik
begrijp die mensen wel, maar ik
heb puur voor
mezelf naar de
muziek gekeken en wat ik van die muziek vind.
Dit is een soundtrack die we in StarTrek nog niet
hebben gezien, de muziek is donker, heeft doorlopende thema's, en heeft een goed doorlopend
tempo. De muziek houd je op het puntje van
je stoel zowel in de film als bij de CD-speler. In
tegenstelling tot veel van zijn voorgangers heeft
het ook een mysterieuze sfeer, en voor het eerst
worden ook de buitenaardse wezens muzikaal
goed verbeeld. Dit komt ook doordat er instrumenten gebruikt worden die je niet zo gauw in
een orkest tegenkomt, zoals een didgeridoo.
Vanzelfsprekendzijn de Klingons weer met hun
grootse thema 'Klingon Battle' uit 'The Motion
Picture' sterk vertegenwoordigd. Dit thema werd
overigens in de film zelf niet gebruikt terwijl de
Klingons toch een zeer voorname rol spelen. Het
gebruik van een koor (chorus) is ook iets waar we
hier voor het eerst mee kennis maken in deze Star
Trek film.
De muziek zelf is zeer gebonden en donker in
toon, het vormt een goed geheel en bevat geen
losse flodders. Wellicht het enige markante aan
deze soundtrack is het feit dat de muziek in een
(ruimte)opera had kunnen zitten. Ik zelf vind dat
eigenlijk het mooiste maar dat komt omdat ik van
klassiekemuziek houd. De gemiddelde luisteraar
zou dat wel eens minder kunnen waarderen, je
draait het dan ook niet elke dag. Dit in tegenstelling tot de muziek van The Voyage Home en
Insurrection, maar die komen later aan bod.

\___.16

Star Trek (X) Nemesis.
Musk composed SI conducted by Jerry Goldsmith.
VarèseSarabande 2002 (302 066 412 2)
Opgenomen in: Dolby Digital
Duur: 48,31/ Aantal songs: 74

Deze soundtrack
heeft zowel de
'new-aqe' achtige
elementen
uit 'Insurrection' als
'thriller-class' muziek in zich. Deze
balans vind ik een
vande beterefactoren in deze soundtrack. De muziek
is goed gekozen.
Wat ik echter wel
jammer vind is dat men er voor heeft gekozenheeft
om 'Blue Skies'van Irving Berlin als slotakkoordte
gebruikenin plaatsvan gewoon eensong op de CD,
en daarvoor in de plaats het slotakkoorduit de film
zelf te gebruiken. Jekunt horen dat Goldsmith veel
ervaring heeft op gedaan en zijn wetenschapheeft
gebruikt om de muzieknet even lekkerderte maken
dan we van hem gewend zijn. Ook de soundeffects
uit 'The Motion Picture'en 'Insurrection' zijn in deze
CD terug te vinden.
Dezegoed in het gehoor liggende CD had op mij
toen ik hem voor het eerst draaide een verslavend
effect, ik heb de CD uren lang achter elkaar afgespeeld.Daarbijmoet wel vermeldworden dat ik toen
de film nog niet had gezien,aangeziendeze bij mij
in de omgeving niet in de bioscoopte zienwas.
De muziek bevat ook een reeksaardigheidjes,van
muzikalespelletjestot herkenbarethema'suit voorgaande films en tv-series.In track 5 is duidelijk de
herinnering aan 'The UndicoveredCountry' te horen. Critici zeggen dat Nemesiseencombinatie tussen'The Wrath of Khan'en 'The UndicoveredCountry' is, maarde kijker moet dat zelf maarbepalen.

Star Trek (IV) The Voyage Home.
Musk composed SI conducted by Leonard Rosenman.
MCA 7986 (MCAD 6795)
Opgenomen in: Digital Audio.
Duur: 36,09/ Aantal
71

Noot:
leonard
Rosenman is de
componist van de
tekenfilmmuziek
van 'The lord
of the Rings' uit
1978. CD uitgave
door ZYX(lORCD0001-2) directed
by Ralph Bakshi&
Produced by Saul
Zaentz.
..Al'*llilii_ Als je de 2 cd's
draait beginnende bij 'The lord of the Rings'
en vervolgens The Voyage Home' dan kun je duidelijk in track 4 van 'The Voyage Home' de overeenkomsten horen.Dezesoundtrackmaakt veel gebruik
van de humor uit de film. Voorbeeldenzijn 'Hospital
Chase' en 'Chekov's Run'. Bij deze laatste neemt
men een Russischthema op de hak. De muziekvan
'Hospital Chase'isop zich al grappig, maar de scène
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in de film is nog veel komischer, en met deze combinatie kun je mij helemaal opdweilen!
Verder bevat de muziek veel elementen uit de jazz,
welke goed te horen zijn in track 3 'Market Street'.
Rosenman kreeg hierbij veel hulp van een groep die
zich 'The Yellowjackets' noemt, die veel samengewerkt hebben met jazzsinger en -songwriter Michael
Franks. Toch zitten er aan deze soundtrack alle elementen die men verwacht van een goede Star Trek
soundtrack. Ik denk dat het voor de luisteraar een
verademing geweest moest zijn na Star Trek 'The
Wrath of Khan' en 'The Search for Spoek' om nu
weer eens wat anders te horen.Voor de liefhebber
van jazz is deze CD een lust voor het oor.

Star Trek (IX) Insurrectlon.
Music composed & conducted by ferry Goldsmith.
GNP Crescendo 7998 (GNPD 8059)
Opgenomen in: 24 bit Digital Recording.
Duur: 44,49/ Aantal songs: 77
Bij Insurrection ligt
de nadruk op spirituele (new-age)
muziek, naar mijn
idee een vooruitgang. In een van
de 'battle scenes'
zie je Wo rf een
Drone stuk slaan.
Wat ik ontzettend
leuk vond in de
bioscoop was dat
je het 'Klingon
Theme' kon horen, en ik lag dus dubbel van het
lachen, wat me niet in dank werd afgenomen, want
er was niemand anders die het ook leuk vond. Dit
stukje zit in track 6 'The Drones Attack'. Ook in deze
soundtrack zitten soundeffects, vooral goed te horen
in de laatste nummers van de CD. De muziek bevat
niet alleen maar new-age en synthesizer muziek,
maar ook orkestrale passageswat we gewend waren
van de voorgaande films, de muziek is alleen iets verfijnder. Voor liefhebbers van rustige muziek zeker een
aanrader, maar neem dan wel enkele passages voor
lief. In mijn ogen een zeer goede soundtrack.Zo af
en toe bemoeit ook Neil Norman zich met Star Trek
soundtracks, ik ben er alleen nog niet achter gekomen wat zijn muzikale bijdrage is. Hij heeft wel een
stukje tekst in het boekje (inlay) geschreven.

Star Trek (I) The Motion Picture.
Original Soundtrack 20'h Anniversary Collectors' Edi·
tion (2cd Set) fnside Star Trek (Gene Roddenberry)
Music composed & conducted by ferry Goldsmith.
Columbia 7998 (COL 489929 2)
Original Released: 7979
Opgenomen in: Super Bit Mapping
Duur: 65,04/ Aantal songs: 78
De CD opent met
'llia's Theme', een
song waar L. Kusik de tekst voor
heeft geschreven
en die gezongen
is door Shaun Cassidy. Deze is alleen
uitgegeven
door
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Warner Bros als promotion single, onder de naam
'A Star Beyond Time'. Hier is overigens niet meer
aan te komen. Als iemand weet hoe ik er aan kan
komen neem dan s.v.p. contact met mij op.
Op de CD 'Star Tracks' (* Disky 1997 / DC 881572)
staat wel een cover van 'A Star Beyond Time' vertolkt door een onbekende zangeres. Deze CD is
nog wel te verkrijgen. Het meeste op deze CD is
flut, maar er staat ook een popversie op van het
thema 'The Search for Spoek', naar voorbeeld
van de originele Soundtrack 2nd CD release, en
een jazzversie van het thema van de 'The Motion
Picture'.
Maar goed nu terug naar 'The Motion Picture'. Een
van de fraaiste werken is 'Floating Office' wat een
intro is voor 'The Enterprise'. Beide stukken voeren als melodie het 'Main Theme' maar dan veel
emotioneler. Wel jammer is dat de soundtracks in
elkaar overlopen, dat is muzikaal wel mooi, maar
niet als je een CD-speler hebt die secondes tussen nummers laat zitten. AI eerder vermeldde ik
het 'Klingon Theme' en de 'Klingon Battle' en
roemde ik de soundeffects. In de songs waar V'ger
aanwezig is kan je dat aan de effecten in de muziek
goed horen. Voor die tijd revolutionair. Dit is een
meesterwerk op zichzelf. Vergeef me dat ik geen
vermelding doe over 'Inside Star Trek' Het zijn over
het algemeen interviews, met een goed verhaal.

Star Trek (VII) Generations.
Music composed & conducted by Dennis McCarthy.
GNP Crescendo Records 7994
Opgenomen in: DDD / Dolby Digital Stereo
Duur: 60,43 / Aantal songs: 38 (15 songs + 23
soundeffects)
Dennis
McCarthy gebruikt een
groot orkest en
een groot koor,
en de muziek is
breed
van opzet. Van vrolijk
tot
treurig
en
langzaam,
toch
zit er weinig oponthoud
in de
muziek. Hij moet
natuurlijk
een
balans zoeken tussen de TOS series en de TNG
series, en dat is moeilijk als het om de muziek gaat.
Ondanks dat ik hem laag heb geplaatst vind ik dat
McCarthy toch een degelijk werk heeft afgeleverd.
De 'Star Trek Generations Overture' vind ik een van
de beste songs op het album. Het omvat eigenlijk
alle muziek van de film in 1 song, zoals een overture betaamd. De muziek heeft zo zijn goede momenten en zijn slechte momenten hetgeen je beter
zult begrijpen als je de CD gehoord hebt. Het is in
ieder geval geen doorsnee Star Trek muziekje. Als
promotiemiddel voor de film is ooit een maxi CDsingel uitgegeven met 4 trance (hardcore/dance)
versies van het thema van de film uitgegeven.
Twee van de tracks bevatten een dialoog van captain Picard ('Make it So') . Daar is niet meer aan te
komen, mocht iemand weten hoe ik hier aan kan
komen dan hoor ik dat graag! Wat de soundeffects
betreft: deze zijn goed, alleen niet leuk om ± 16
minuten naar te luisteren. Je kunt je computer wel
in een Star Trek jasje steken als je er WAV files van
kunt maken. Bij deze soundtrack treedt Neil Norman deze keer op als executive album producer.
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ik geen waardig excuus. Ook het mooie them~
het 'Genesis Project' uit de film ontbreekt op de CD.

Star Trek (11)The Wrath of Khan.
Music composed Ei conducted by james Homer
GNP CrescendoRecords 1982 (GNPD 8022)
Opgenomen in: Digital Recording
Duur: 44,45 I Aantal songs: 9

Star Trek (VIII) Flrst Contact (Enhanced)
Music compused Ei conducted by Jerry Goldsmith.
GNP CrescendoRecords(GNPD 8052)
Opgenomen in: Dolby Surround
Duur: 51,20/ Aantal songs: 13
Dit album heeft 3 songs die geschreven zijn door de
zoon van [erry Goldsmith, JoelGoldsmith. Mocht [erry
niet meer in staat zijn te schrijven, dan denk ik dat men
bij Star Trek zeker moet overwegen om Joel Goldsmith
in te huren voor de muziek. Ook in deze soundtrack zit
het grapje met het 'Klingon Theme' voor Worf. Deze
keer zit dat o.a. in 'Retreat', maar het komt wel vaker
terug. De soundtrack is zeker goed, daarom staat hij
wat mij betreft ook op de zelfde plaats als 'Generations'. Ook deze kent zo zijn ups en downs. Het is
een bombastisch en donkere soundtrack, zeker niet
mijn favoriete maar wel degelijk. Wat ik jammer vind
is dat ze wel 'Magie Carpet Ride' en 'Ooby Dooby'
op de CD zetten maar niet de opera van Berlioz waar
Picard naar luistert als Riker hem de resultaten brengt
van een 'sensor sweep of the Neutral Zone'. Ook deze
soundtrack houd je op je puntje van je stoel. Neil Norman is hier eveneens executive album producer.

Star Trek (111)The Search tor Spock
Music composed Ei conducted by lomes Homer
Si/va Screen 1990 (FILMCD 070
OriginalreIeased: GNPCrescendo
Records1984(GNPD8023)
Opgenomen In: Compact Digital Audio
Duur: 43,07/ Aantal s0!JfJs:8

.'.w.';;;..
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larnes Horner (o.a.
;....,.I"""'I_""'!"'
...
bekend van Titanic) heeft eigenlijk
alleen maar het
materiaal uit 'The
Wrath of Khan' hergebruikt en bevat
daardoor
weinig
vernieuwing. Toch
vind ik deze beter
dan 'Khan'. Er zit
wat meer mystiek
in, de opening is
meteen emotioneel. Maar de rest van de muziek is
eigenlijk nauwelijks het melden waard, met uitzondering van het slotakkoord van 'The Katra Ritual'. De
soundtrack is wel emotioneel en goed verpakt, maar
bevat niet echt een buitenaardse atmosfeer. Dit is
kenmerkend aan beide soundtracks van Horner. Als
verweer wordt wel eens aangevoerd dat Horner nog
aan het begin van zijn carrière stond, maar dat vind

Het enige nummer waarbij [arnes
Horner heeft geprobeerd om een
buitenaards effect
te creëren is in het
nummer 'Spoek',
maar hij is daar
niet in geslaagd.
Wel goed gelukt
is een mooi thema
voor Mr. Spoek.
De film sluit af met
een emotionele versie van 'Amazing Graze' 0Naar
heen gaat de weg die wij moeten gaan?). In eerste
instantie gespeeld op doedelzak (door Mr. Scott) en
later wordt dit door het orkest overgenomen. Waarom hoor je daar niets van terug op deze soundtrack?
Ik heb geen idee. Teleurstellend is het wel.
Wat de muziek betreft zijn de actiescènes goed weergegeven. Echter mis ik ook hier het mooie muziekje
van 'Genesis'.

Star Trek (V) The Flnal Frontier.
Music composed Ei conducted by Jerry Goldsmith.
Sony Music (EpIc) 1989
Opgenomen in: Stereo
Duur: 42,26/ Aantal
Wat erg jammer is
aan deze soundtrack is dat de
scene in de film
waarin
Nichelle
Niehols zingt, op
de CD is overgenomen door ene
Hiroshima. Terwijl
Nichelle
zeker
heeft bewezen te
kunnen
zingen,
zowel in de film,
de TV series en ook op toneel. De muziek is op zichzelf wel goed, maar het is heel rommelig. Het doet je
denken aan een aflevering van The Ooriginal Series,
en dat is jammer want [erry Goldsmith heeft ons vaker heeft bewezen met filmmuziek meer te kunnen.
Ook deze soundtrack had veel meer muziek uit de
film kunnen bevatten dan er nu op staat. Ik begrijp
dat als je een LPopneemt je tijd korter is, maar als je
een CD maakt, gebruik dan ook de extra ruimte.
Toch nog even mijn opmerking: Misschien is het een
idee voor Paramount om een CD uit te geven met
alle ooit in Star Trek films &: series gezongen muziek
uit te geven.
Voor reacties graag contact zoeken met:
Ieroen Bakker
Toutenburg 28
1965 BX Heemskerk
talshiar_spock@hotmail.com
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Ûekkies
Door: lIonka Rebergen
De dvd Trekkies kwam uit in 1997. Deze documentaire/film, gepresenteerd door Denise Crosby (Tasha Var uit The Next Generation),
duikt dieper in het fenomeen Star Trek dan ooit tevoren. Inmiddels
zijn de opnames voor deel 2 gestart.
De film gaat van conventies, waar mensen honderden dollars betalen voor een Klingon ribbelprothese, naar een tandartspraktijk
uitgevoerd als starship. naar een tiener die een screenplay heeft
geschreven voor zijn locale Star Trek fanclub.
Jehebt fans en fans. De fans die aan het woord komen in deze documentaire gaan iets verder dan de gewone fan, die af en toe een
dvd-tje koopt, geniet van de series en, als er dan toch eentje in de
buurt is, een conventie bezoekt. Deze film laat ons de meest energieke en high profile fans zien. Mensen - of Klingons, Andorians,
etc - die leven, eten en slapen met Star Trek. Barbara Adarns, Cornmanding OHicer van de USSArtemis, is inmiddels wereldberoemd.
Zij heeft de Star Trek levenswijze op de kaart gezet bij niet-fans,
door het dragen van haar uniform tijdens haar 'optreden' als jurylid bij de WhiteWater rechtszaak, waar ook voormalig president
Clinton bij betrokken was. Lieutenant Commander Barbara gunt
de wereld een blik in haar leven. Zo kunnen we zien dat zij op haar
werk wordt aangesproken als Commander en ze verlaat haar huis
niet zonder communicator-badge, 'strepen' en tricorder.
Het bijzondere van deze documentaire is dat het de mensen respectvol benadert en behandelt. Denise Crosby doet de interviews
zonder vooroordeel, is soms lichtelijk verbaasd en doet dit (heel
knap) zonder finaal in de slappe lach te schieten.
In eerste instantie was Star Trek bedoeld als entertainment met een
vleugje moraal, maar de fans die aan het woord komen, hebben de
'filosofie' compleet overgenomen en in hun leven verweven. Wat
dacht je van Bones, de Trek-kat of de Spiner Femmes? Toch maakt
de ~il~~ mensen niet belachelijk en zelfs de grootste criticus krijgt

respect voor deze mensen.
zoals vaa
een hobby. Engelse voetbalfans lopen de hele dag in hun Manchester United outfits, daar is niks vreemds aan. Maar een Star Trek uniform is nog steeds not done. Gelukkig voor de makers van de film,
trekken een hele hoop mensen zich daar niets meer van aan.
De dvd vertoont verder leuke kleine stukjes van achter de schermen
bij Deep Space 9 en Voyager. Veel van de acteurs uit de series tot
1997 vertellen over hun ervaringen. Ze halen herinneringen op
aan de eerste conventies begin jaren zeventig, de series en de fans.
Het leuke is, dat ze nog steeds verrast zijn door de impact die Star
Trek heeft op de wereld. Star Trek is de enige televisie- en filmserie
ter wereld die al bijna 40 jaar te zien is, de enige serie waarvan
woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen in woordenboeken en
waarvan de impact altijd zal blijven voortduren.
Maar zonder fans zou dit nooit zo'n begrip zijn geworden zoals het
nu is. Aan deze fans is de film opgedragen. Eerlijk gezegd is het een
hilarisch én ontroerend stukje film. Een must have voor iedereen die
zich fan noemt en ook de niet-fans zullen genieten.
Trekkies. DVD en
www.trekdoc.com .

video.

84min.

Engelstalig.

Meer

info

Millennium Prijs Verhalenwedstrijd
Dirk Bontes, organisator PHP2003
Op zaterdag 22 november werd om 13.00
uur te Assen op de conventie CozyCon 5
(CC5), georganiseerd door het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction (NCSF), in hotel De Jonge, de uitslag
van de Millennium Prijs 2003 bekendgemaakt. De Millennium Prijs is een jaarlijkse
verhalenwedstrijd voor Nederlandstalige
science fiction-, fantasy- of horrorverhalen, georganiseerd onder auspiciën van
het NCSF.
De voor de organisatie en prijzen benodigde fondsen komen tot stand door
donaties van particulieren en organisaties.
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In 2003 werd deze wedstrijd voor de
26ste maal georganiseerd. De hoofdprijs
bedroeg EUR500,-

en heeft Wims schouderklopje en het
bijbehorende prijzengeld van 125 euro
ontvangen.

Bij aanvang van de uitreikingsceremonie
werd de naam van de wedstrijd veranderd
in Paul Harland Prijs, ter herinnering aan
en ter ere van de 16 juni dood aanqetroffen schrijver Paul Harland.

De cd-rorn met het juryrapport en het
grootste deel van de deelnemende verhalen kan besteld worden door 15 euro over
te maken naar girorek. 3016938 t.n.v.
NCSF-Millennium Prijs, te Amsterdam,
o.v.v. CD-Rom PHP2003.

Er deden dit jaar 53 auteurs met 71 verhalen mee. laap Boekestein behaalde zowel
de derde als de eerste plaats, de prestatie
van Sophia Drenth uit 1999 daarmee
evenarend. Liesbeth Bliek eindigde als
hoogste nieuwe deelnemer op de zesde
plaats met haar verhaal 'De tranenvanger'

De Paul Harland Prijs 2004 zal door Wim
Stolk worden georganiseerd.
Meer informatie is te vinden op
!:illp://www.ncsf.nl

G~-===============================~_·2_1_~

Lid Worden?
TI
THEFLVINGDUTCH
Fanclub is de enige echte Nederlandse Star Trek vereniging
Postadres:
Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon:
06 - 55 90 75 43
Telefax:
0181 - 6871 53
E-mail:
info@tfd.nl
Website:
www.tfd.nl

Het bestuur van The Flying Dutch ziet er als volgt uit:
Voorzitter
EriCvan der Ven

Penningmeester
Engelina Wessel

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolff

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Evenementencoördinatie
René Caminada

voor overige

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

Conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com

Redactie
Harrn-jan Wieringa
redactie@tfd.nl

lowerdecks
The Flying Dutch
Sectie Lower Decks
Postbus 135
3500 AC Utrecht
lowerdecks@email.com

Website
JelleTinholt &:
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

al

Secretaris
Adrie Baak

Public relations
Frank Maurits

De volgende personen zijn aanspreekpunt
functies binnen de vereniging:

Lid
worden
kan
door
een
briefje
te
schrijven
aan de secretaris van de The Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC
Utrecht. U ontvangt dan een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden
via e-mail: tfd@tfd.nl en via de website: www.tfd.nl
Na betaling van het lidmaatschapsgeld (€ 20,00 per jaar) ontvangt
u:
a1 Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal
win kels die STARTREKartikelen verkopen (zie onderaan pagina)
(l) 6 maal ons verenigingsmagazine
Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
(l) Via onze website actuele informatie www.tfd.nl

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying Dutch. Het komt nog te
vaak voor dat we bladen retour krijgen omdat men vergeten is ons
een adreswijziging te sturen. En dat is jammer, want u mist dan ons
verenigingsblad met alle informatie over Star Trek.

Opzeggen
Beëindigen van het lidmaatschap van The Flying Dutch kan alleen
aan het einde van het verenigingsjaar. Het opzeggen dient schriftelijk
te gebeuren via de postbus en minimaal twee maanden voor het
verstrijken van het lopende verenigingsjaar.

Het doorgeven van gegevensaan derden
Het is de vereniging alleen toegestaan adresgegevens te verstrekken
aan derden als u daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft
via uw inschrijfformulier of via een briefje naar TFD, postbus 135,
3500 AC Utrecht. Als u ons geen schriftelijke toestemming gegeven
heeft, kunnen wij ook niet naar Star Trek handelaren bevestigen dat
u lid bent. U kunt dan helaas geen gebruik maken van een eventuele
korting voor leden van de TFD.

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
De volgendezakengeven korting op de aangegevenwaren, wanneer u uw FlyingDutch pasjelaat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam

C's
lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda

American Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht

Card &: News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360,3311 CX Dordrecht

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

Van de Voorzitter

Ik wil beginnen met u allen namens alle vrijwilligers van The Flying
Dutch een SFantastisch 2004 te wensen. En voor mij zal het een
SFantastischjaar worden. Want eindelijk zullen er ook TOS DVD-boxen
komen. Ende Voyager fanszullen met minstens zoveel plezier uitkijken
naar de DVD-boxen van deze serie. Verder komen er nog SpecialEditions van STVI en VII uit als alles goed gaat en 's maandag blijft hopelijk
Enterpriseuitgezonden worden door Veronica. Het zal echter ook wel
een SFantastischduur jaar worden, want ja, ik wil de DVD-boxen serie
toch wel compleet hebben. En voor mij telt ook nog dat ik begin februari naar Engeland ga voor Starfleetball X, een Engelseconventie. Ik
heb er erg veel zin in en zal proberen om een artikeltje te schrijven voor
een van de komende nieuwsbrieven. Natuurlijk blijven wij als bestuur
en vrijwilligers onze uiterste best doen om, door ook dit jaar weer hard
aan de slag te gaan, het Star Trek gevoel in Nederland levend te houden. Dit gaan we doen met onze nieuwsbrief, de hotnieuws-emails,
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de conventies en de website. De jaarlijkseAlgemene ledenvergadering
is dit jaar gepland op 27 maart. Dus als u wilt meepraten over hoe de
toekomst van onze vereniging er uit moet gaan zien, dan moet u deze
zaterdag vrij houden. Ik hoop veel leden te mogen begroeten op de
komende Algemene Leden Vergadering (wederom, niet iedereen weet
wat AlV is). Bij deze nieuwsbrief vindt u op de adresdrager de nieuwe
ledenpas. Ik hoop dat u niet vergeten bent om hem van de adresdrager
af te halen voor u deze weggegooid heeft. Vooral omdat u nog steeds
bij een aantal winkels en onze eigen conventies korting kunt krijgen op
vertoon van uw ledenpas.
Dutch profit rule 4
Discount earned by your TFD membership (card) is money easy
earned.

Grand Nagus
(De korting die je met de TFD ledenpas hebt verkregen is makkelijk
verdiend geld)

TFD

magazine

ÁQenda
De vermelde dvd-release data zijn onder voorbehoud.
Deze gegevens zijn verkregen uit onbevestigde bronnen.

29 februari 2004
Lord of the Rings fandag
Lokatie:
VU Cultuurcentrum De Griffioen
Uilenstede106, Amstelveen
websitemaker.kennisnet.nl/conventie

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze 'evenementen en conventies, kijk op
www.tfd.nl of bij de desbetreffendewebsite. Ook kun je meer informatie
opvragen via info@tfd.ol en je kunt jezelf bijna wekelijks op de hoogte
laten houden via TFD Hotnews!

1 maart 2004
DVD release Voyager seizoen 1

20 maart 2004

Meld je nu aan: tfd hotnews@hotmail.com

Be Oost Nederlandse Stripboeken beurs
Lokatie:

Broerenkerk, Zwolle (binnenstad)
van 10:00 tot 1 7:00

27 maart 2004

o SUBTITtES

TFD algemene ledenvergadering
Lokatie:
Pelikaanzaal van het Veerhuis in Nieuwegein
Nijenmonde 4, Nieuwegein
030-6064448
zaal open vanaf 13:00 uur

I MOlion Picture Compony

:Wij leveren middels postorder verkoolt.
• Alle SI<I' 1', ~ cn"1lnderc
I scrie. zonder ondertirelihg
• Amerikaan e N:tSC-VHS impon
• Impon van DVD'S en CD's

sen

12 april 2004
DVD release Voyager seizoen 2

Scicnce Ficiion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
.AaJ.ie~'«9, Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sm...~!No Subtules • Postbus 412, 2180 AK HilIegom
Tel.:
Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info

13 & 14 april 2004
ARC platen/CD/Film/Sci-Fi
beurs
Lokatie:
jaarbeurshallen, Utrecht
www.mmarc.com

17 & 18 april 2004
De Verzamelaars Jaarbeurs
Lokatie:
Jaarbeurshallen, Utrecht

21 t/m 23 mei 2004
Fedcon XII
Lokatie:
Gasten:

Maritim Hotel, Bonn, Duitsland
Connor Trinneer, Anthooy Montgomery, René
Auberjonois, Armin Shimerman, Robert Picardo, Tim
Russ,Robert O'Reilly, j.G. Hertzier, Richard Arnold

www.fedcon.de

5 & 6 juni 2004
De stripdagen van Haarlem

7juni2004
DVD release Voyager seizoen 3

18 t/m 20 juni 2004
Fantasy Fair
Lokatie:

Kasteel Keukenhof, Lisse

2 augustus 2004
DVD release Voyager seizoen 4

6 september 2004
DVD release TOS seizoen 1

27 september 2004
DVD release Star Trek 'Generations'

30 september t/m 3 oktober 2004
Collectormania 6
Lokatie:
Milton Keynes, Engeland

4 oktober 2004
DVD release Voyager seizoen 5
DVD release TOS seizoen 2

23 & 24 oktober 2004
Utopia V
www.utopiasite.com

1 november 2004
DVD release TOS seizoen 3

8 november
DVD release Voyager seizoen 6

Prins Hendrikstraat (HoekTasmansb'aat) Den Haag
Fcrengi Rules of Acquisilion
# 242: More is good... all is better.
#

97: Enough... is never enough.

# 57: Good customers are as rarc as latinum: Treasure them.

CrosSlOodsCol/eer/bles Rule of Acqulsilion
# 1: TFD members alwaysreceive 10 % discount

(op .UIDOn "'JO TFDI.denlcoorl)

wwwcrossroeas-cottectttües.com
C.l"i'" JOOJ ~,,..

* of wij proberen hel voorje Ie vinden
TFD magazine

c.lt/l.w..
'MOC",.fII'd", rb.,.~.M
.,tII,;,
1toI4I"
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Repli~ato
The F1ying Dutch magazines te koop
De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het
kan voorkomen dat een blad bij de verzendservice is uitverkocht,
maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is. Als u een bepaald
nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de
vereniging even bij de stand langs te lopen. De nummers waarbij
'uitverkocht' staat, zijn echter ook bij de stand niet meer leverbaar.

Jaargang

Jaargang

September

1995/1996
1995 € 1,50
December
1995 € 1,50
nr 01 van 1996 € 1,50

nr 01

van

2000

nr 02

van

2000

nr 03
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van
van

nr 05

van

2000
2000
2000

nr06
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2000

Jaargang

1997
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1997
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van

1997
1997
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van
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1,50
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nr 01
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van
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van

2003

€ 1,50

nr 04

van

2003

€ 395
,
€ 395
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€ 3,95
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€ 1,50
€ 1,50
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€ 1,50
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€
€
€
€

3,95
3,95
3,95

395
,
€ 395
,
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€ 3,95
€ 395
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nr 05
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2002

nr 06

van

2002

€ 3/5
€ 3/5

nr 02
nr 03
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€ 1,50
€ 1,50

2001

nr 01
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Jaargang

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

1,50

1998
1998
1998
1998

2000

TeKoop
StarTrek Collectors Items
Poppen in originele gesloten verpakkingen;
tegen 50% winkelwaarde met doos en
toebehoren (o.a. kaartjes en badges). Een
voorbeeld: ST TNG Asstno 6950, Stockno
6969 ... dat is een Nausicaan, de doos is wat
gebutst. Met knife, bottle, dom jot cue, mug
en base.

Complete serie Voyager - 85 banden
- in goede staat nieuwprijs 1155 euro,
gevraagd 500 Euro
De eerste vijf banden van The Next Generation voor 5 Euro per band
B.M. Nekeman, 079-3416391
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Bashir DS9 uniform van de afL "Trials and
Tribble-actions." Odo DS9 uniform van
de afL "Trials and Tribble-actions." Geordi
LaForge, Sisko in de captains chair en een
Andorian, STserializedwarp factor series2.
Tot slot heb ik Star Trek CCG(?)-kaarten
tegen een kwart van de winkelwaarde. Het
meeste wat ik heb zijn gesloten pakjes van
star trek: the original series1967-1968 season 2 trading cards a complete set of autographed cards 9 cards staat erop. Maar ook
30 years of star trek-reflections of the future
-phase one - 8 collector cards en een andere
is van StarTrekthe Card Game uit 1996.
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Gezocht
Een e-mailspeler die de bemanning van de
USS Littrell wil komen versterken. Je bent
een bemanningslid van ons ruimteschip en
beleeft samen met onsallerlei ruimte-avonturen!
Tijs van Dijk, teL/e-mail: 0575 511055
tijsdijk@zonnet.nl
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Heb jij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicalor Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je namelijk gratis" adverteren! Vul de bon hiernaast volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht
The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de advertenties die
geplaatst worden in deze Replicator Room.
Advertenties die illegale kopiën aanbieden
worden geweigerd.
,. Commerciële advertenties kosten €0,75
per regel

TFD magazine

