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Redactioneel

Beste lezers,
Er ligt weer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief voor jullie,
met weer heel wat leuks.
Onder andere een interview met René Auberjonois, Odo uit DS9,
dat echt niet te versmaden is. Harm Koopman heeft nog wat 'uit
zijn doos' opgediept, de Ex Astris reeks wordt bijna afgesloten met
deel 4, en nog veel meer.
Wat jullie deze keer niet tegenkomen is een volgende letter in het
Technobabble alfabet: die houden jullie nog te goed. Maar wees
gerust, we zullen doorgaan tot het gaatje hiermee, in dit geval dan
de letter 'Z' natuurlijk ...
Genoten van de recepten van Neelix? Houd onze nieuwsbrieven
dan goed in de gaten, want er gaat nog meer komen, alleen nu
even niet, Neelix is zoals zovelen in de zomer met vakantie.
Onze EMH is nog steeds zo teleurgesteld in het geringe aantal
brieven dat hij ontvangt, dat hij in staking gegaan is. Ik hoop hem
volgende keer weer terug te zien, maar misschien moeten jullie een
handje helpen: stuur gerust wat vleiende mails/kaarten/brieven
etc ... Nu kon zelfs een krantenartikel dat ik voor hem 'geconfisqueerd' had tijdens de ALV hem niet opvrolijken ...
Maar het 'heel wat leuks' uit mijn eerste zin, maakt vast een deel
van deze gemissen weer goed en tja, we kunnen ook niet alles in
een beperkt aantal pagina's proppen, dan is het niet meer te lezen...
Ondanks dat we nu wat ruim in de kopij lijken te zitten, blijf ik jullie
allen oproepen om toch vooral dingen in te sturen, zodat we ook
eens artikelen van 'nieuw bloed' kunnen plaatsen ...
Veel leesplezier,
[oyce Geurts
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NIEUWS
Door: Jacqueline Spoelder

XI', de formele werktitel die tot dusver
gebruikt wordt is 'Star Trek'.

Nieuwe film:
Roberto Orcl, die samen met J.J. Abrams
aan het script en de productie van de nieuwste Star Trek speelfilm werkt, gaf onlangs in
een interview met IESB enkele details over
de voortgang van de productie weer. Het
interview met Orci was naar aanleiding van
de release van Transforrners', waar Orci
eveneens zijn bijdrage in had. Over Star Trek
XI zei Orci het volgende:

•

De opnamen starten in november dit
jaar.
•
De casting voorbereiding is nu voor de
helft gereed.
•
Zeer binnenkort zullen cruciale beslissingen over de cast genomen worden
(wie krijgt de hoofdrol?)
•
Nadere aankondigingen zullen gedaan
worden op de komende Comic Con,
die van 26-29 juli plaatsvindt in San
Diego
Star Trek XI wordt overigens door de productiestaf nimmer aangeduid als 'Star Trek

COLUMN

Wouldn't it be nice...

Acteurs:
Willlam Shatner (Kirk - TOS) en zijn
vrouw waren diep geschokt toen ze hoorden dat het ziekenhuis
in Washington waar
gewonde
Irak-strijders behandeld worden een ernstig tekort
heeft aan kleding en
artikelen voor de persoonlijke verzorging.
In een open brief roepen zij op om kleding
en artikelen voor de
persoonlijke artikelen
naar het ziekenhuis te
sturen.

ling is dat dan de as van larnes Doohan dan
opnieuw gelanceerd wordt. Het schijnt dat
een dergelijke manier om je as te verspreiden steeds populairder wordt in de V.S. Ook
interesse? Het kan voor het 'luttele' bedrag
van 495 dollar per gram as...

Anthony

Op 28 april 2007 is de as van James
Doohan (Scotty - TOS) succesvol gelanceerd. De acteur overleed in 2005. De
weduwe van larnes drukte op de knop om
de raket met de as van haar overleden echtgenoot te lanceren. Helaas raakte de ruimtecapsule vermist na de lancering, maar werd
gelukkig ook weer gelokaliseerd en geborgen. Hij was terechtgekomen in een ruig
berggebied in New Mexico. Er is een nieuwe
ruimtevlucht gepland in oktober, de bedoe-

Montgomery
(Mayweather ENT) heeft een prijs gewonnen met zijn film
Tm Through with White Girls'. De film waar
hij samen met Clrroc Lofton (jake Sisko DS9) in speelt kreeg de Best Narrative feature film award.
Tlm Russ (Tuvok- VOY) speelt in een nieuwe
serie. De serie heet nu 'Samantha Who?' en
voorheen 'Sam I Am'. De serie gaat over
een vrouw genaamd Sam (gespeeld door
Chrlstlna Applegate) die haar geheugen

urrOPIA

Als de wereld een beetje aardiger tegenover SFfans stond? Ik heb
nooit begrepen waarom Star Wars cool is en Star Trek niet. Waarom
kun je in het openbaar over de X-Men film praten, maar is het lezen
van X-Men comics taboe? Hoe komt het toch dat 'het publiek'
deze rare generalisatie maakt die zelfs doorslaat naar de tv-series?
Hebben we ooit een coole Trekkie of D&D'er in een film of TV-serie
gezien? Wie kan die vreemde, wezenloze loser in Angel nog vergeten die af en toe eens langskwam om de cast weer eens uit te nodigen voor zijn maandelijkse 'sessie in de kelder' (inclusief cape).
Waarom kun je jezelf als debiel verkleden met voetbal (is oranje
zo'n mooie kleur?), maar ben je toch wel rijp voor de gesloten
afdeling als je je op een avond verkleedt als een Klingon terwijl
het geen Halloween is? Na acht jaar Utopia is het wel duidelijk dat
het vechten tegen de bierkaai is. Alle PR en mediacontacten op
een rij is er helaas weinig bereikt in het publieke domein. Zelfs de
DS9 actie van Paramount, volgens hen de 'coolste ST serie', mocht
niet baten. Tot nu toe is er geen tv-maker of krant geweest die de
vraag; "er zijn toch wel 'pakjes' he?" niet heeft gesteld. Schijnbaar
blijf je een nerd, een loser, als je van ST houdt dus kun je er beter
niet voor uitkomen.

Is Utopia dus een loser conventie met nerds? Rareworkshops, mensen in pakjes, dealers en spelletjes? Dacht het niet! Juist omdat er
veel kan, de sfeer intiem is en iedereen elkaar accepteert is het juist
COOL! Niet alleen volgens ons, de organisatie, maar volgens vele
fans en, als dat zelfs geen hout snijdt, de acteurs zelf. Was het Robin
Curtis niet die het uitschreeuwde dat Utopia in de top 3 stond van
de vele honderden conventies die zij ooit had bezocht? Dat Utopia
geen exacte Star Trek conventie is, is geen discussiepunt, want in
Xena, B5, BSGen Stargate hebben ze tenslotte ook 'pakjes' aan (en
wat voor een pakjes!).

De gedachtengang van Utopia is en blijft het creëren van een Utopisch SF weekend. Iedereen gelijk, gezelligheid, fun, uitblazen en
genieten. Volgens mij hebben wij dat de afgelopen acht jaar neer
kunnen zetten met elkaar en blijft dat gevoel, hopen wij, nog vele
jaren doordenderen in onze harten. Dat is er dus bereikt onderling,
enne ... als er mensen niet 'durven' te komen omdat wij een gekke
pyjamapakjes conventie zouden zijn? Their loss(t). Conventies zijn
voor coole mensen. Voor 'de rest' zijn er beurzen genoeg.

Dlsclaimer: De inhoud van dezecolumn Is geheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. De TfD kon op geen enkelewijze verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden worden voor hetgeen hierin gezegd en/oi aangeboden
wordt.
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kwijt is en er stukje bij beetje achter komt
dat ze in het verleden niet zo aardig tegen
mensen is geweest. Tim speelt de portier
van het gebouw waar Sam woont. De serie
wordt geregisseerd door Robert Duncan
McNelll (Paris- VOV).

~~~~~WM~~~~~~~~~~

Overig nieuws:
Canadese chirurgen in Vancouver kregen
de schrik van hun leven toen bleek dat in
hun patiënt donkergroen bloed vloeide. De
42-jarige man, die voor een ingreep aan zijn
been op de operatietafel lag, bleek toch niet
afkomstig van de planeet Vulcan. Bij nader
onderzoek bleek de patiënt toch menselijk
te zijn. De medicijnen voor zijn migraine
bleken de oorzaak van de ongewone kleur,
schrijft de lancet. De man slikte namelijk al
lange tijd grote hoeveelheden van het middel sumatriptan, dat sulfhaemoglobinaemia
veroorzaakt, waarbij het bloed naast zuurstof ook zwavel opneemt. De operatie was
overigens een succes en de patiënt werd
geadviseerd minder van het medicijn te
gebruiken.

Voor het bekende programma Beauty en
de Nerd is men nog op zoek naar een aantal mannelijke kandidaten. Producent Eyeworks Ga, inderdaad: het bedrijf van Reinout
'Arnie' Oerlemans) is onder andere op zoek
naar een kandidaat die alles van Star Trek
__","""'...............
_ .... weet. De kandidaat
moet tussen de 18 en
de 30 jaar zijn en een
bijzondere intelligentie voor een bepaald
vakgebied aan de dag
kunnen leggen (bijvoorbeeld
informatica).
•
Hij weet dat hij
zich op andere vlakken
(kapsel, kledij, sociale
omgang, ...) nog veel
kan verbeteren.
•
Hij wil graag
met andere
en jongens een_
huis delen tijdens de zomervakantie (gedurende drie
weken). Voor meer informatie kijk op: http://
www.rtl.nl/reality/
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MDUNTAIN TALK
Beste Star Trek liefhebber,
Drukke maanden in het vooruitzicht: de releases van Voyager
Repack seizoen 1 & 2, Deep Space Nine seizoen 3 & 4, de Fan
Collective Captain's log en aan het einde van dit jaar het eerste
geremasterde seizoen van TOS in hybride (DVD/HD geschikt) uitvoering.
Zojuist is bekend geworden dan er ook dit jaar nog een complete
boxset verschijnt van The Next Generation. Dit ter ere van het 20
jarig jubileum van de serie.
Bijgaand alvast een afbeelding van de box set die nu voor eind
september gepland staat.
Veel mooie, nieuwe en vooral voordelige producten voor de fans
dus, in afwachting van de nieuwe film volgend jaar.

In de tussentijd wil ik jullie nog
wel wijzen op de werkelijk spectaculaire sci-f & actiefilm Transfermers, nu in de bioscoop en vanaf
13 december op DVD.
Groeten,
Dave van Velzen
Product Manager Catalog & Star
Trek
Paramount Home Entertainment
Disclaimer: De Inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. De TFDkan op geen enkelewijze verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden worden voor hetgeen hierin gezegd en/of aangeboden
wordt.
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In hoeverre bent u betrokken

bij het script?

Niet zoveel. Je wil wel het karakter zoveel mogelijk uitdiepen en
goed performen. Maar als ze in het script Odo laten omvormen
naar een vrouwelijke changeling, dan speel ik dat zonodig!
U droeg als Odo een soort masker, leek het?
Ja, al was dat in het begin nog wat bewerkelijker. Tijdens het eerste seizoen was het een samengesteld geheel van losse onderdelen.
Daar waren ze elke keer een behoorlijke tijd mee bezig. En dan zat je
soms behoorlijk in de stressdat er stukken van elkaar
los zouden komen, want je droeg het de hele
lange dag. Dus ik vroeg onze make-up
specialist Michael Westmore 'waarom
kan je niet één masker ontwerpen dat eenvoudiger gedragen
kan worden?' en Michael antwoorde gelijk met 'Gebruik
alsjeblieft het woord 'masker' niet, Rick Berman (producer) haat maskers, die
zijn te emotieloos naar zijn
idee.' Terwijl ik het omgekeerde leerde op de dramaschooi en ik onderschrijf dat
ook. Want je emoties worden veel meer weergegeven
door je stem en je lichaamshouding, niet alleen door
de plooien van je gezicht.
Dus met een rubber masker
op mijn gezicht kan ik net zo
goed de emoties tonen die op
dat moment aan de orde zijn.
Dus uiteindelijk kon ik de producer
wel overtuigen dat ik het ook met andere
materialen kon vertolken zonder het beladen woord 'masker' te gebruiken. Ik droeg uiteindelijk een soort rubber masker. Alleen de oren
waren twee aparte stukken bij het geheel.
Maar desondanks had ik een bewerkelijk masker,
want in tegenstelling tot de meeste andere
aliens had ik juist een heel glad
gezicht
met dat

masker, dus alles was zeer goed zichtbaar, elk naadje zou immers
opvallen.
Ik kon ook niet eten met dat masker, dus mijn lunch bestond destijds uit yoghurt en soep. Nou met die soep heb ik nog wat moois
beleefd! Want met een dergelijk masker heb je geen gevoel op je
huid, die zit immers achter dat rubber. Dus toen ik op een gegeven
moment met een hele charmante dame, die bij een bepaalde episode mijn tegenspeelster was, zat te lunchen kreeg ze mij niet van
mijn fraaiste kant te zien. Na de lunch kon ik direct naar de make-up
terug, een hele laag soep hing aan mijn gezicht. Ik kon wel door de
grond!
Wat stop je van jezelf in een karakter?
Nou dat hangt af van de rol die je speelt. Ik kan me nog wel herinneren dat ik Richard 111
speelde van Shakespeare, en daar speelde ik
een enorme slechterik in. Toen mijn zoontje van destijds zes jaar dat
zag vroeg hij later in de auto naar school waarom ik zulke gemeneriken speelde. En ik zei dat dat de interessantste karakters zijn
om te spelen. En het is prettig om dan daarin ook een stukje van je
eigen agressie in te spelen in een vijandige omgeving. En dan kom
je thuis, alles goed en gezellig en dat was wel een prettige gewaarwording. Je begrijpt dus dat als ik een heel aardig persoon speel, ik
thuis lekker vals en gemeen ben!
Zou je ook in een Star Trek fanproductie willen spelen?
Nee. Acteren is mijn werk en geen hobby van me, althans niet
zodanig om er vrijwillig het er nog bij te gaan doen. Het is alsof je
een meubelmaker vraagt of hij in zijn vrije tijd ook tafels in elkaar
timmert. Mijn hobby is tekenen en als mijn vrouw dan vraagt iets
voor haar te tekenen vind ik het niet leuk meer. Het is immers mijn
hobby, dus laat me lekker iets tekenen wat Ik graag wil. Zo voelt dat
voor mij. Voor de fans doe ik conventies. Het geld dat ik daar verdien gaat naar een goed doel.
Wat is je meest legendarische 'blooper'.
Nou dat was een forse teleurstelling, want de DS9 productiestaf
verzamelde geen bloopers, wat mij enorm verbaasde want dat was
ik wel gewend bij andere producties. Die werden dan aan het eind
van het seizoen bij de receptie vertoond en dat is natuurlijk prachtig
vertier. Bij Star Trek is dit echter niet gebruikelijk en ik heb daar ook
een keer bij een receptie naar gevraagd. Het enige antwoord dat
ik toen kreeg en ik weet helemaal niet of het waar is, is dat Patriek
Stewart hier helemaal niet van hield, dus was die traditie maar zo
gehouden. Tja, kennelijk heeft een acteur die een kapitein speelt
ook net zo veel invloed als een echte kapitein ...
Wat was je meest favoriete episode?
Nou ik herinner me niet zoveel details van elke episode uit DS9,
het waren 7 jaren met elk 26 episodes. Maar ik kan me nog
wel herinneren dat Odo een baby-changeling had, die triest
genoeg stierf en waarbij ik wegvloog als een vogel. Allemaal
mooi verteld en mooi gemaakt. Maar die opnamen met special effects waren natuurlijk zonder mij. Zo zei een klein kindje
ooit tegen me dat ze die scène waarbij ik in een hond veranderde erg mooi vond. Vond ik ook, want ik had toen een vrije
dag!
Zou je een nieuwe rol in Star Trek accepteren?
Nou er komt sowieso geen Deep Space Nine meer, ook geen
speelfilm. En ook niet als Odo, hij is terug gegaan naar zijn
eigen volk en heeft daarin afscheid genomen. Ik zou het ook
niet verstandig vinden, vaak leidt een terugkeer tot teleurstellingen, kijk maar bij de veel vervolgfilms.
Bij een aanbieding in een andere Star Trek productie? Ik
zou het laten afhangen wat het bod is en wat mijn rol
daarin dan zou zijn. Dus wie weet! ®
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Door: ioyce Geurts (inleiding), [acquellne Spoelder (zaterdag) en
TiesPoulisse (zondag).
Foto's: Anja Verstraten

Zoals velen van jullie weten vond in het weekend van 12 en 13 mei
alweer de derde editie van Dutch Starcon plaats. Maar liefst twee
Star Trek gasten waren hier aanwezig: René Auberjonois (Odo in
DS9) en Dwight Schultz (Barclay in TNG en VOY). Wij waren in de
fortuinlijke gelegenheid om René te kunnen interviewen, zie hiervoor de desbetreffende pagina's in deze nieuwsbrief.
Dwight Schultz hebben we al enkele jaren geleden gesproken, toen
hij in Nederland was voor de toenmalige New Starcon. Evenals
toen, was ook afgelopen mei Dirk Benedict eveneens van de partij. Dirk kennen velen als Starbuck uit het oude Battlestar Galactica,
maar waarschijnlijk nog veel meer mensen hier in Nederland kennen hem als 'Face' uit The A-Team, de serie waarin Dwight de rol
vertolkte van 'Howling Mad Murdock'.
Die laatste twee rollen van deze heren zorgden voor ontzettend veel
publiciteit: RTL-Boulevard heeft er een item aan besteed, ze zijn te
gast geweest in de talkshow van jensen, tijdens de beurs zijn er vele
journalisten en cameramensen een kijkje komen nemen en nog veel
meer, want ik vergeet hier vast een heleboel...
Dat het A-Team nog steeds heel populair is in Nederland, is hiermee wel gebleken. AI die publiciteit heeft er niet alleen toe geleid
dat Dutch Starcon een behoorlijke naamsbekendheid heeft gekregen, maar ook waren er vele bezoekers naar 'De Druiventros' te Ber-

Over het hele weekend genomen zijn er honderden bezoekers
geweest en de meerderheid van hen heeft zich, zo heb ik al zittend
achter de kassavoor het grootste deel van de tijd vernomen, prima
vermaakt. Natuurlijk werd er ook hier en daar 'gemopperd' over
een en ander, maar ja, Nederlanders zouden geen Nederlanders
zijn indien er niet af en toe ergens gemopperd kon worden. Zoals
ik al zei: het merendeel van de bezoekers heeft het prima naar z'n
zin gehad en dat is het belangrijkste. Naar mijn weten hebben ook
de vrijwilligers een leuk weekend gehad, dus wat willen we nog
meer?
Een aantal van onze redactieleden was aanwezig bij dit evenement:
ikzelf was er als vrijwilliger en heb ongeveer het hele weekend achter de kassagezeten, Frank was de gelukkige die René Auberjonois
mocht interviewen en bemande daarnaast de TFD-stand, jacqueline
was bezoeker op zaterdag en Ties was net als ik vrijwilliger het hele
weekend.
Om jullie toch iets meer te kunnen vertellen over de conventie dan
die algemene indrukken die ik achter de kassakreeg en net al met
jullie deelde, heb ik jacqueline en Ties bereid gevonden om hun
ervaringen op papier te zetten. jacqueline zal over 'haar dag' vertellen en Ties heeft zijn indrukken over de zondag aan een Word-document toevertrouwd. Ik hoop dat jullie hun enthousiasme eruit halen
en aangestoken worden om een volgende keer het evenement
persoonlijk mee te maken. Houd de website www.dutchstarcon.nl
goed in de gaten als je meer wil weten daarover.

Zaterdag 12 mei
kel-Enschot getogen om hun helden in levende lijve te ontmoeten.
Dit leverde lange rijen op voor de signeertafeis van Dirk en Dwight
en ook voor een fotosessie met beide heren plus 'the A-Team Van'
mocht je een poosje in de rij doorbrengen.
Prima voor de organisatie natuurlijk, al deze publiciteit met alle
gevolgen van dien, maar voor de Star Trek fans misschien een beetje
jammer dat de populariteit van 'Face en Murdock' die van 'Odo en
Barclay' enigszins overschaduwd heeft.
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Op zaterdag 12 mei 2007 ben ik een dagje naar de Dutch Starcon
geweest. Ik vertrok al vroeg en arriveerde om ongeveer 10.30 uur.
Bij de kassakreeg ik een kaartje en een stempel. Eenmaal binnengekomen ben ik eerst een beetje rond gaan kijken.
In de zaal waar je handtekeningen van acteurs kon krijgen was het
hartstikke druk. Vooral bij Dirk Benedict en Dwight Schultz stonden lange rijen. Ik ging naar de tafel waar René Auberjonois zat. Ik
zocht een leuke foto uit die vervolgens door René werd gesigneerd.
Daarna praatte ik nog even met René.
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Toen ik weer in de gang kwam, stond daar tot mijn verbazing een
enorme rij. Ik vroeg aan iemand die in de rij stond waar deze rij voor
was. Het bleek dat dit de rij was voor de tafel waar je kaartjes kon
kopen voor de photoshoots. Ik ben toen in de rij gaan staan want ik
wilde graag met René Auberjonois op de foto.

stonden de beide heren voor de beroemde A-Team bus. Dat we bij
deze photoshoot bijna alle op dat moment beschikbare vrijwilligers
nodig hadden om de wachtrij in goede banen te leiden, maakt wel
duidelijk hoe populair de beide heren in ons land zijn. De problemen voor de vrijwilligers die de rij in goede banen moesten leiden

Nadat ik een kaartje had gekocht was het tijd voor de Q&A van Dirk
Benedict en Dwight Schultz. Het was een leuke Q&A, Dirk Benedict
vertelde over de Britse Sterren-versie van Big Brother waar hij aan
mee heeft gedaan. Dwight Schultz deed Mr. T na die tegen een
regisseur zei dat ze hem niet teveel tekst moesten geven. Iemand
stelde een vraag over de show van lensen waar Dirk en Dwight de
vorige avond te gast waren. Het bleek dat Dirk en Dwight het geen
leuke show vonden. Ze vonden dat lensen teveel van de hak op de
tak sprong.
Daarna was het tijd voor de Q&A van Billy Boyd. Hij heeft onder
andere de rol van Pippin gespeeld in The Lord of the Rings. Er
werden natuurlijk veel vragen gesteld over deze rol. Aan het eind
speelde hij een stukje op een gitaar en zong hij erbij. Hij kan prachtig zingen.

werden al snel erger toen er een
B.A. (imitator mr. T.) kwam opdagen, die zeker van een afstandje
ook behoorlijk op hem leek. Hierdoor ontstond er wat duwen trek
werk in de rij. Helaas begon het bij de laatste bezoekers te regenen
maar zelfs de regen kon voor de vele bezoekers de pret die ze de
dag hadden niet verpesten.
Nadat we de photoshoot van Dirk en Dwight hadden gehad ontstonden er wederom lange rijen voor de de tafels waar de beide
heren zaten voor hun signeersessies. Ook kregen de mensen achter
de infostand het wederom erg druk, maar nu met mensen die hun
foto wilden hebben zodat ze ook die nog konden laten signeren.
Ook bij Renéwas het bij vlagen best wel druk en hij had er zichtbaar
veel plezier in om met zijn fans een praatje te maken.

Na een korte pauze was het tijd voor de Q&A van Mira Furlan en
René Auberjonois. Mira speelde de rol van Minibari Ambassadeur
Delenn in Babylon 5 en René kennen we natuurlijk als Odo in DS9.
Mira vertelde dat er vaak vragen aan haar worden gesteld over
stukken tekst die ze in afleveringen had. Vaak heeft ze geen idee
waar dat ook alweer over ging omdat ze zoveel afleveringen heeft
gemaakt. René vertelde over de serie Boston Legal, waar hij samen
met William Shatner in speelt. Hij kan goed met Shatner overweg
en vindt het prettig om met hem samen te werken. Na de Q&A
ging ik nog met René op de foto en toen was het alweer tijd om
naar huis te gaan. Ik vond het een leuke dag.

Zondag 13 mei
Ik ben op beide dagen van Dutch Starcon geweest en zal het voornamelijk hebben over de zondag.

Hij zette zijn handtekening niet alleen op zijn foto's of op spullen die
de bezoekers meegenomen hadden, maar maakte ook tekeningen
van zijn Odo emmer en signeerde deze. Het leuke van die tekeningen was dat je dus nooit twee precies dezelfde had en ook het feit
dat René het geld dat hij daarmee verdiende doneerde aan Artsen
Zonder Grenzen was bijzonder. Dit resulteerde erin dat hij zelfs verkocht aan mensen die normaal nooit een handtekening kopen. De
laatste tekening van het weekend verkocht René aan organisator
Pieter Soet. Pieter werd hiertoe uitgedaagd door een aantal vrijwilligers.
In elk geval was het aan het einde van het weekeind duidelijk dat
zowel de bezoekers als de acteurs het erg naar hun zin gehad hebben. Wat dus een erg mooi compliment was voor de organisatoren
die heel veel tijd en werk hebben gestoken in het in elkaar zetten
van een dergelijke conventie. ®

Op zondag, nog voordat de zaal openging, stond er al een aantal
mensen bij de ingang te wachten. Dit is voor de organisatie meestal
een teken dat ze een goede gastenlijst hebben waardoor en ook
waarvoor mensen op zondag al betrekkelijk vroeg hun bed uit willen komen. Wat toch een verrassing was omdat het die dag eveneens moederdag was.
Nadat de mensen een toegangskaart hadden gekocht zagen we
als vrijwilligers al vlug dezelfde dingen gebeuren als de dag ervoor,
namelijk lange rijen bij Dwight en Dirk voor een handtekening en
een hele lange rij bij de infostand om kaartjes te kopen voor de photoshoot van de diverse mensen. Zoals we al hadden verwacht kochten de meeste mensen kaarten voor de photoshoot van Dwight en
Dirk maar dan wel voor de outdoor shoot. Bij deze photo-shoot
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Door:

ieroen Bakker

Vervolg: hoofdstuk 05
Nu heb ik weinig toe te voegen aan het vorige stuk, op dit na. Voor
zover ik weet zijn er ook handelaren binnen de grenzen van de
U.F.P.actief. Of deze dan behoren tot de U.F.P.weet ik niet. Feit is
dat we in diverse afleveringen de aan ons wel bekende 'crew' min of
meer zaken zien doen met 'aliens'. Dat zou betekenen dat de U.F.P.
zelf handelt voor zijn burgers maar dat er wel handelaren actief zijn
binnen de U.F.P.grenzen, maar die niet tot de U.F.P.leden behoren.
Een voorbeeld hiervan kan zijn een Ferengi handelaar die op weg
is naar de één of andere planeet voor een persoonlijke handel met
de één of andere regering binnen de U.F.P.Ook zien we onze heIden soms in zaken verwikkeld raken die de suggestie wekken dat
het om privé (à la Kivas Fajo) handelaren gaat. Deze behoren dan
waarschijnlijk niet tot leden van de U.F.P.Het is echter niet verboden
(voor wie dan ook) om geld te bezitten. Een andere mogelijkheid
is dat geld alleen voor de 'overheden' is afgeschaft en niet voor de
'privé-burger'.
Graag wil ik ook nog een citaat uit 'Het Communistisch Manifest' (Ned.: 1998, ISBN 90 6143 001 1) van Karl Marx en Friedrich
Engels aanhalen: 'Wat communisme kenmerkt is niet de afschaffing

van de eigendom in het algemeen, maar de afschaffing van de burgerlijke eigendom. Maar de moderne burgerlijke private eigendom is
de laatste en volmaaktste uitdrukking van de voortbrenging en de toeeigening van de producten, die op klassentegenstellingen,op de uitbuiting van de één door de ander (uitbuiting van de meerderheiddoor
de minderheid) berusten. In die zin kunnen de communisten hun theorie in één enkele uitdrukking samenvatten: opheffing van de private
eigendom. Men heeft ons communisten verweten dat wij de persoonlijke verworven, door eigen arbeid verkregen,eigendom zouden willen
afschaffen: de eigendom, die de grondslag vormt van elke vorm van
persoonlijke vrijheid, werkzaamheid en zelfstandigheid. Door arbeid
verkregen, verworven, zelfverdiende eigendom! Spreekt gij van de
eigendom van de kleine burger, de kleine boer, die aan de burgerlijke
eigendom voorafging? Wij behoevendie niet af te schaffen; de ontwikkeling van de industrie heeft hem afgeschaft en schaft hem dagelijks
af. Of spreektgij van de moderne burgerlijke private eigendom?Maar
verschaftde loonarbeid van de proletariër hem dan eigendom? Geenszins. Hij schept het kapitaal, d.W.Z.de eigendom die de loonarbeid uitbuit en die zich slechtskan vermeerderenop voorwaarde dat hij nieuwe
loonarbeidvoortbrengt om dezeopnieuw uit te buiten. De eigendom in
zijn huidige gedaante beweegtzich in de tegenstellingvan het kapitaal
en loonarbeid.' (Dit betreft een letterlijk citaat, vandaar het (tegen-

Gene Roddenberry heeft op een overdreven manier de verschillende politieke ideologieën uiteen gezet in Star Trek. Neem nu de
Klingons: Klingons (zoals de Rode Khmer?) zijn op het eerste gezicht
een ras waar alles om macht draait, verkregen door geweld of geld.
Als men nu het communisme als uitgangspunt neemt dan komt
men er al snel achter dat het Klingon systeem gebaseerd is op de
maatschappij waar wij nu in leven. Volgens Marx en Engels is onze
cultuur gebaseerd op geld en daarmee macht. Als dat doorslaat op
een 'negatieve' manier dan zullen wij het over 'honderden' jaren
niet veel beter doen dan de Klingons. Slaan we door in een wat minder 'negatieve' manier dan eindigen we misschien zoals de Ferengi.
Volgens 'The Ethics of Star Trek' (ISBN 0-06-019530-4) leven de
Ferengi volgens het 'Social Contract Principle'. Op dit moment staat
onze wereldcultuur tussen deze twee uitersten in.
Aan de andere kant, als we meer en meer de ideeën van Marx en
Engels gaan aanhangen, dan bestaat er een kans dat we meer en
meer in de richting van de U.F.P.gaan. Wat velen van jullie toch als
een soort 'Utopia' beschouwen (Ik ook trouwens). De vraag die wij
ons moeten stellen is: 'Is de weg van Marx en Engels wel de juiste of
zijn er andere manieren om dit doel te bereiken?' Een vraag waar ik
hier geen antwoord op heb. Maar laat ik wel zeggen dat er 'in geval
van nood' altijd nog een 'Marx en Engels' zijn.
In de jaren dat Star Trek (TOS) ten tonele verscheen was het duidelijk dat in het westen de gedachte heerste dat 'Communisten' mensen waren die bestreden dienden te worden. Star Trek was/bleek
een (tijd)bom in deze porseleinen kast, niet alleen stelde Star Trek
de diverse politieke vraagstukken aan de kaak, maar ook religieuze
en etnische vraagstukken (zoals rassendiscriminatie, rechten van de
vrouw, en het nut van geweid). Op den duur liet het ook zien dat
er een andere vorm van communisme bestond dan die van Stalin
en lenin en dat van Mao. Het liet zien dat er ook een positieve kant
aan het communisme zat. Als voorbeeld nam Roddenberry de 'Verenigde Naties' hun doelstellingen en hun besluitvormingsmethode
en voegde daar de theorie van Marx en Engels aan toe; soms wat
duidelijker, soms wat 'latenter' aanwezig. Maar wel degelijk met
een communistische insteek en resultaat; zoals de U.F.P.ons op dit
moment ogenschijnlijk voorkomt. Het communisme streeft er naar
om de klassenverschillen uit de maatschappij weg te nemen, het
enige wat we van de klassenverschillen in Star Trek zien is de commandostructuur.
Ik zal hier nu niet meer verder over het communisme doorgaan, ik
denk dat het punt wel duidelijk is.

woordig niet meer correcte) gebruik van 'de eigendom', red.).

TFD magazine

.9

06.
Randverschijnselen.
Om te voorkomen dat ik in te veel details ga vervallen verwijs ik voor
meer informatie naar "ïhe Ethics of Star Trek' (ISBN 0-06-019530-4)
en "îbe Metaphysics of Star Trek' (ISBN 0-465-09724-5).
De U.F.P.zoals hiervoor geschetst geeft vrijwel alleen weer wat de
actieve bewoners doen die zich met politiek of militaire dingen
bezighouden. Het lijkt er een beetje op alsof het idee van 'gelijkheid blijheid' (ik kan het niet anders noemen) op den duur saai zal
worden voor de gewone man (vrouw), zoals de Romeinen zeiden
'geef ze Brood en Spelen'. In onze huidige (consumptie)cultuur zijn
wij deel geworden van de spelen en door te spelen kunnen we ons
brood verdienen. In de wereld van Star Trek is er brood in overvloed, ik hoef alleen maar de replicator aan te roepen en 'poef' daar
is mijn brood.

Kirk; 'Crusader of the Stars'. Waar hij ging volgde Democratie, met
Spock als 'Gerechtigheid' (Geweten) en McCoy als 'Advocaat van
de Duivel'. Kirk drong vaak zijn ideologie van democratie op aan de
planetaire regeringen en de beschavingen die hij bezocht. Nietaltijd
zonder geweld. Zoals 'The Firm' het ooit zong (in Star Trekking) 'We
come in peace, shoot to kill, shoot to kil!'. Grappig bedoeld maar
zeer doeltreffend als het aankomt op wat we in de serie met regelmaat zagen. Maar de 'losbandigheid' van Kirk gaat verder, kijk voor
de grap eens naar het aantal 'vriendinnetjes' die Kirk opdeed in zijn
loopbaan. (Niet dat de acteur het daar altijd mee eens was!) Dit
doet toch wel vermoeden dat de stelling, over seksuele vrijheid, uit
het vorige hoofdstuk ook al speelde in de tijd van de jonge Kirk.
(En natuurlijk weet ik ook wel dat het gedaan werd om de serie wat
'spannend' te maken/houden voor de kijker.)

Saai zal het zijn nadat je alle mogelijkheden (spelen) uit je fantasie
uit een 'holodeck' hebt gehaald. Je geen zin meer hebt weer op
vakantie te gaan naar Vulcan of (die) andere wereld. Saai zal het zijn
als je jezelf niet kunt of wilt aansluiten bij de politieke of de militaire
tak van de U.F.P.(Dan is er bijna geen werk!) (Je kunt natuurlijk wel
een wijngaard of restaurant beginnen).
Zoals Schopenhauer (1 788-1860) het ooit zei: 'De mensheid is verdoemd eeuwig te twijfelen tussen ellende en verveling'. De verveling slaat toe als alles wat nieuw is gewoon is geworden, onderdeel
van de dagelijkse sleur. Dat is ook de reden dat het Romeinse Rijk
uiteindelijk in verval is geraakt, het ideaal geraakte in de sleur. De
U.F.P.zal op den duur waarschijnlijk hetzelfde noodlot te wachten
staan. Niet omdat het idee veroudert, maar omdat de strijd die men
er voor moest leveren verloren is gegaan. Het kan alleen gered worden als men het volk bezig kan houden. Kijk maar eens naar de
recente oorlogen in Star Trek. Zonder die oorlogen slaat de verveling toe (voor ons als kijker dan tenminste). Maar ook in ENT is het
duidelijk dat er een strijd woedt, namelijk die om onafhankelijk te
worden van de Vulcans maar ook eentje die allen aangaat, namelijk
het vormen van de UFP als doel van de serie op zichzelf. De kijker
wordt geconfronteerd met de strijd, in lugubere termen het vermaak (Brood en spelen!).
Dat 'bezig houden' kan op tal van manieren, maar in een ideale
wereld zal het lastig zijn om de verveling als grootste vijand van de
staat te verdrijven. In onze huidige wereld hebben we de beschikking over diverse media: Tv, Radio, Internet, Theater. Ook in de
wereld van Star Trek kennen we deze media, zij het in andere vorm;
theater: kijk maar naar de TOS aflevering 'The Conscience of the
King' en de TNG aflevering 'Sarek', en voor TV kijken we naar Star
Trek VII (Generations) al waar een nieuwsploeg gereed staat om Kirk
en co. te interviewen en te filmen op de nieuwe Enterprise-B.

Later in de tijden van Picard is het allemaal wat latenter aanwezig.
Natuurlijk zijn er de diverse verhoudingen, maar deze zijn toch wat
standvastiger dan die van Kirk.
Echter Kirk heeft ook zo zijn betere kanten, vaak breekt hij de regels
van Starfleet, maar nooit zonder een goede reden. Hij voelt zich
persoonlijk verantwoordelijk voor de personen die hij op zijn reis
tegenkomt, of dit nu leden van zijn 'crew' of onbekenden zijn. Hij
overtreedt de regels ten goede van iets of iemand waar hij een
gevoel van heeft dat het nodig is (een belangrijkere taak dan zijn
plicht aan Starfleet). Kirk doet dit uit overtuiging, bedachtzaamheid, gevoel voor eer en plichtsbesef.
Dan Spocks logica. Logica, waar is dat op gebaseerd? Allereerst,
logica is gebaseerd op 'in het algemeen' geaccepteerde 'veronderstellingen' (Iogic is based on genera I accepted assumptions.). Niet
dat ik hier welke logica dan ook onderuit wil halen, maar aangezien
één van mijn hobby's filosofie is kan ik het niet laten vraagtekens
te zetten bij elke vorm van logica. Logica zoals we die bij Spock en
Data in Star Trek kunnen constateren is gebaseerd op ééntjes en nulletjes, in beide gevallen wordt de logica weerlegd door hun menselijke kant, bij Spock omdat hij maar half Vulcan is en bij Data omdat
hij graag meer mens wil worden. Zoals Data en Spock tegen elkaar
zeiden in 'Unification'; '( ... ) Spoek, You have an efficient intellect,
superior physical skilis. no emotional impediments. Some Vulcans
aspire all their lives to achieve what you have by design. ( ... ) Data,
In effect, you have abandoned what I have sought al my life.'
Maar dat terzijde. Logica binnen Star Trek is ook onderdeel gaan
vormen van de normen en waarden, de Vulcans zullen ongetwijfeld in de aanloop naar een Grondwet (Articles of Federation) voor
de U.F.P.een deel van hun Logica hebben opgedrongen (weer het
machtsverhaal «zoals de Vulcans in ENT»). Wat wij als logisch ervaren in het dagelijkse leven is bijvoorbeeld dat 1 appel plus 1 appel 2
appels zijn. Maar wie zegt nu dat 1+1 2 is? Waarom is het geen 4?
Een ander voorbeeld: wat ik ervaar als de kleur 'rood' hoeft u nog
niet als rood te ervaren en toch zijn we het er met z'n allen over
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eens dat het rood is. Dat zit voor een groot deel in de manier van
onze opvoeding, we worden niet geleerd de gewoonste zaken van
de wereld aan de kaak te stellen. Rood is nu eenmaal Rood en geen
Geel. En als een kind vraagt waarom 1+1 2 is krijgt het waarschijnlijk
het antwoord: 'Dat is nu eenmaal zo, en dat moet je accepteren'.
Meestal omdat degene die het vertelt ook niet beter weet omdat
het als kind ook dat antwoord kreeg, en zo verder terug.
Dan rest mij de volgende vraag: Waarom is het onderdrukken van
emoties logisch?
Antwoord: Het is niet logisch, maar het onderdrukken van je emoties geeft je wel de ruimte om logischer te kunnen nadenken. Een
paradox en toch ook weer niet. Waar geen emoties zitten is ruimte
voor andere dingen, maar zonder emoties zijn we een stuurloze
machine. Emotie is de kern van het menselijke bestaan. De oplossing is hier een balans tussen te vinden. Zoals Spock ooit (St. VI)
zei: 'Logic is only the beginning of Enlightment not Enlightment
itself'. Emoties staan met regelmaat in de weg bij het nemen van
een rationele beslissing. Wij mensen kiezen vaak voor een balans
tussen hart en geest, een Vulcan kiest alleen met het hoofd (over
het algemeen).
De eeuwige 'ruzie' tussen Spock en McCoy, McCoy probeert Spock
zijn logica altijd op een filosofische (ethische) manier onderuit te
halen. Vaak ziet hij de dingen van uit het perspectief van 'het slachtoffer'. McCoy is eigenlij~ het menselijke geweten, als ik het zo mag
stellen. Om het brutaal te zeggen, McCoy is de meest menselijke
mens aan boord van de (TOS) Enterprise.
Uitdieping hiervan is voor een ander artikel.

07.
Conclusie.

En ineenszie ik het helder!
Dit is het gewoon!
Moet je opletten:
De S.T.P. is doodgewoon een afspiegeling van de Aardsepolitiek tijdens
de KoudeOorlog.
De mensheid, dat is de VS. Hoe kan het ook anders, zoals altijd de
bescheidenheidzelve.
De rest van de Federatie,dat is de rest van de NAVO, en hun bondgenoten, voornamelijk Europa, met de Vulcan als een hoeksteen van de
federatie.
Wiesymboliserende Vulcans?
Nou, wat denk je?
Europa natuurlijk!
Europa was onmisbaar in de strijd tegen het communisme net zoals de
Vulcan onmisbaar zijn in de strijd tegen de Klingons, de Cardassians
en de Borg.
En de broertjes en zusjes van de Vulcans,de Cardassians', die staan
natuurlijk voor de Oostbloklanden, landen die de slechte weg kozen in
tegenstelling tot hûn broertjes en zusjes, WestEuropa.
Maar waar blijven de Russendan, zie ik je denken?
En daar komen de Klingons in beeld.
Het Klingon Rijksymboliseertde USSR.
Dan weer wel oorlog, dan weer niet, en beiden houden elkaar in evenwicht.
Natuurlijk is het de Federatie die vrede willen, stelletje schijnheiligen
dat we zijn.
En tot slot komen natuurlijk de Borg.
Het grote collectief, dat alles en iedereenerbij wil.
De gemeenschapboven het individu, precieszoals het Communisme.
Het Rode Gevaar, bereid alles en iedereenop te slokken ten bate van
het Collectief.
En dan geloof ik dat we het verhaaltje rond hebben.
• Waarschijnlijk bedoelt hij de Romulans.

Even terug naar het punt, 'is een U.F.P.levensvatbaar'? Niet alleen
hier op aarde maar ook met eventuele koloniën en buitenaardse
beschavingen. Ik ben van mening dat een verloop van de geschiedenis naar / tot een U.F.P.eerder zal verlopen zoals ons dat in 'Babylon 5' wordt voorgeschoteld.
Ik hoop dat het antwoord op de vraag 'Ja' zal zijn.
Maar als mensen moeten we dan wel kunnen samenwerken en
onze persoonlijke belangen opschorten en kiezen voor het belang
van ons allen. De kans echter dat dit gebeurt in onze huidige consumptiemaatschappij is nihil. Om maar te zwijgen over geld, politiek en (politieke) middelen.
Hoe kunnen we een 'Wereld Regering' vormen als we nu onderling al overhoopliggen over de 'kleinste' dingen. We krijgen het niet
eens voor elkaar om een bestuurbaar Europa te creëren met een
eerlijk verdeelde raad (zoiets als de 'Federation Council').
Maar stel dat geld geen rol meer speelt in ons dagelijks (politiek)
leven, dan zal er denk ik zonder veel problemen een Unie van Verenigde Europese Staten ontstaan, en dan is een Wereld Regering
ook niet ver weg meer.
De U.F.P.zoals wij die kennen is beperkt tot wat we zien vanuit
steeds 1 'point of view'; die van de Enterprise, Voyager of DS9. Niet
van binnen uit, en die visie is beperkt, maar steeds vanuit een militair oogpunt niet politiek. We zien eigenlijk alleen maar de commandostructuur en eventuele oppervlakkige zijsprongen als we het
personage horen praten, maar meer niet.
Andere conclusies mag u zelf trekken, is de U.F.P.wel of geen (Semi)
Democratische Marxistische Staat, ik laat het aan u. Ik wil echter
graag nog even afsluiten met een citaat welke op zichzelf weer een
heel andere discussie is (en die mag u zelf invullen) maar wel hierbij aansluit.
Zoals Hamster-007 (alias Sebastiaan Sonneville) op Gelderdraakjes forum zei: (http://s8.invisionfree.com/gelderroosjes/index.
php?act=idx)
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Zo, nu heeft u voorlopig wel weer genoeg stof tot nadenken, overigens over de quote van Hamster-007, dat slaat meteen een hele
andere discussie aan.
Einde... ®

Met dank aan:
Dhr. R. Zwart, voor de wekenlange en urendurende avonden van lezen en
corrigeren.
Dhr. J. Sykes,voor het beschikbaar stellen van zijn tekst ter vertaling.
Cosmicray,voor de creatieve bijdrage.
En vele anderen voor de nodige 'input'.
Kijkt u eensop de volgende website's.
www.tfd.nl
www.ditl.org
http:// mem bers.cox.net! stenterp rise!enttm 7b.htm
http://s8.invisioniree .com!gelderroosjes!i ndex.ph p?act«idx
http://www.domuspublica.net/index.php ?module~pagemaster&PAGE_user_
op~view_page&PAGE_id~14
http://memory-alpha.org/en/wil<i/Mai n_Page
N.8.
Eventerugkomend op het verhaal over het geldprobleem in het artikel van
Dhr. J. Sykes.Hij spreekt van 'Currency' (Valuta) niet van 'Money' (Geld), als
je dit verbindt aan de uitspraak van Picard in 'First Contact' dat de economie
van de toekomst iets anders werkt, kunnen we concluderen dat geld als
dusdanig niet meer bestaat maar er wel een valuta is die alsruilmiddel dient.
Dit past ook mooi in het verhaal van VOY (Tom Paris)als hij een 'illegaal'
gokspel organiseert.
N,N.B.
Na dit publkaat volgt nog van mij een Errata,met betrekking tot een aantal
losseeindjes.
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Uit de 0005
Door: Harm Koopman
Ten opzichte van de vorige 'uit de doos' gooi ik ditmaal
de kalender aanzienlijk voorwaarts. In de laatste editie besprak ik de op 8 november 2006 verschenen dubbele toevoeging aan de 'Legends of' reeks. De beurt was
aan commander William Riker en counselor Deanna Trol.
Daarna bleef het stil, heel lang stil, ook geen nieuwe aankondigingen, nee, helemaal niets!
Zou dan ook in tradingcardland de inmiddels bekende
terugval in Star Trek merchandise zijn intrede doen?
December 2006 gaat voorbij, zo ook januari 2007, maar
begin februari verschijnt er in kleine lettertjes dat de website van Rittenhouse zal worden vernieuwd en dat er
enkele release updates zullen worden geplaatst, maar van
wie of wat? Rittenhouse heeft zoveel licenties dat dit nog
geen echt Star Trek nieuws is.
Eind februari staat er opeens op de niet herziene website dat er maar liefst drie sets in een keer zullen worden
toegevoegd aan de 'Legends of' reeks en wordt er ook
opeens melding gemaakt van een opvolger in de Quotabie reeks, ditmaal is, na TOS en TNG, DS9 aan de beurt. Stilaan vraag ik me af of Voyager en Enterprise ook zullen gaan
volgen. In mijn ogen bevat alleen de originele serie echte
oneliners, maar dat is natuurlijk maar hoe je het bekijkt, in
feite heeft iedere serie, sterker nog, iedere dialoog een aantal oneliners.
Afijn, een datum voor Quotabie DS9 staat er nog niet, maar
de 'Legends of' reeks staal, zonder namen te noemen welke
acteurs het betreft, gepland voor 21 maart 2007.
Begin maart komt er meer duidelijkheid, op de overigens
nog steeds oude website, blijkt dat de nog niet aanwezige
TNG acteurs in de 'Legends of' in een keer zullen worden
toegevoegd, oftewel op 28 maart 2007 - de releasedatum
werd weer eens een weekje opgeschoven, maar daar zijn
we inmiddels wel aan gewend - verschijnen er maar liefst 3
sets in een keer. Dat betekent 9 kaartjes van lieutenant-commander Worf, 9 kaartjes van doctor Beverly Crusher en een
combo-set van 3 maal commander Geordi LaForge, 3 maal
ensign Wesley Crusher en 3 maallieutenant Natasha Var.
Begin april toch nog maar even controleren op de website of ze
ook daadwerkelijk zijn verschenen, zeker wel en wat schetst mijn
verbazing, op de totaal vernieuwde site staat ook opeens:
'Following up on last sell-out hit sets The Quotabie Star Trek: Original Seriesand The Quotabie Star Trek: The Next Generation, Rittenhouse Archives is excited to offer collectors The Quotabie Star
Trek: Deep Space Nine trading cardsl'
Met als voorlopige release datum 20 juni 2007, een datum die net .......
na de deadline ligt voor onze vierde Flying Dutch nieuwsbrief van
dit jaar, maar wees gerust: ik houd jullie wel op de hoogte.
Als schrijver van 'uit de doos' sta ik natuurlijk voor een dilemma,
want wie van de TNG acteurs zal ik eruit lichten voor een terugblik ... Mijn favoriete acteur uit het rijtje is Geordi LaForge (Levar
Burton) maar Nies, mijn echtgenote, is een enorme fan van Worf
(Michael Dorn), die het maar net verliest van Charles 'Trip' Tucker 111
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(Con nor Trinneer). Als stuwende motor ach- r
ter al mijn werk voor de 'TFO' vind ik het wel
eens tijd om een 'uit de doos' aan haar op te
dragen, vandaar mijn keus voor lieutenant
commander Worf. Hetgeen niet wegneemt
dat jullie op deze pagina's natuurlijk ook wat
afbeeldingen van de andere acteurs vinden.
Ik zeg weer eens iets toe en zit vervolgens
avond aan avond te speuren naar het eerste
noemenswaardige kaartje van Worf. Geloof
me dat valt niet mee.
Behalve een paar aardige promo's, bij onder
andere Generations, kom ik niet veel tegen. Het
eerste kaartje dat daar iets bovenuit komt is de
,I;I~_101
hologram die aan TNG Season Three is toege- -_~~
voegd in 1995, maar
een topper? Ik ben
natuurlijk al heel wat

STAR ATREIC
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gewend. Worf undercover als Boraalan in
het tweede deel van
de uitgave rondom het 30 jarig bestaan van
Star Trek vind ik al een stuk beter, maar nog
niet 'je van het' om het maar zo te zeggen.

Ook First Contact heeft weer een aantal aardige kaartjes, maar ook niet meer als dat.
Nee de eerste topper zit voor mij bij Insurrection in de vorm van een gelimiteerde
gold kaart! Als ik die set doorkijk moet
ik altijd meteen denken aan 'Oefinitely
feeling aggressive tendencies ... ' als
Worf met de kolf van zijn phaser een
Star Wars-achtige sonde uit de lucht
maait.

Handtekeningen doen het altijd goed, maar ja, dat is waar ook,
mister Worf was hier een laatbloeier en zit bijvoorbeeld niet in TNG
Season Seven, waar de meeste van zijn collega-acteurs wel van de
partij zijn. Zijn eerste handtekening vinden we in Nemesis en is in
mijn ogen niet echt een topper, de afbeelding had wat dat betreft
in iedere landrover of jeep genomen kunnen worden.
Nee, de beste Worf kaarten zitten helemaal niet in TNG, sla 'The
Complete OSN' maar eens open. Een prachtige dia-kaart, een
geweldige kostuumkaartje en een mooi, met de voor Worf typerende sjerp, handtekening kaartje. Klap op de vuurpijl? Het kaartje
in diezelfde set waar hij met Oax (Terry Farrell) heeft gesigneerd.
Recent is Worf dan ook nog te vinden samen met zijn andere liefje,
K'Ehleyr (Suzie Plakson) in Quotabie TNG, in dezelfde set zit overigens ook een mooie dubbeldruk afbeelding met handtekening.
Nog recenter? Oe artifex van tekenares Cynthia Cummens (TNG)
of die van tekenaar [ohn Czop (OS9) uit de vorig jaar uitgegeven
40th Anniversary set verdienen ook een plaats in het rijtje mooiste
Worf kaartjes.
Stuur me alvast maar een extra nieuwsbrief voor Nies, zeker weten
dat ze dit de beste pagina uit de nieuwsbrief zal vinden! Wat ik ga
doen in de volgende 'uit de doos'? ... Quotabie OS9? Nee, dat houden jullie even te goed, maar mis
hem niet! En lees een eerbetoon
aan Utopia voor al die jaren pret
en plezier ... kan dat in een 'uit
de doos'? Iedereen weet dat ik
leef met Spocks motto: ' There
are always alternativesi' en dus
is het antwoord een volmondig:
'Ja!'®

J
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va wassene
een Emmy award gewonnen. Ok, voor de 'beste kinderserie' dat
maar toch is een Emmy natuurlijk niet niets ...
TAS liet ons ook weer enkele oude bekenden terugzien (onder
andere de Guardian of Forever, Harry Mudd, Cyrano Iones), onthult waar voor de 'T' staat in james T. Kirk (Tiberius), we ontmoeten
nieuwe aliens en komen oude vijanden als de Klingons en Romulans
ook weer tegen.

In een van onze voorgaande uitgaven schreef ik hoe het allemaal
begon: met visionair Gene Roddenberry. Hij had een idee, bracht dit
naar voren en zie daar 'baby' Star Trek was geboren. Een baby die
behoorlijk opgroeide en vorig jaar 40 werd en zelfs 'ouder' is van een
volgende generatie. Dit 'kind' wordt dit jaar 20 en is dus ook alweer
een goed eind op weg.
Maar wat gebeurde er nu na die baby-jaren? Om even bij deze analogie te blijven: hoe verliep de 'kleuter', 'pubertijd' en 'ljong-)volwassene' tijd?
Daar wil ik nu wat meer over proberen te vertellen. In de jaren na
de eerste 'run' van Star Trek ontwikkelde het succes zich eigenlijk
pas echt. De herhalingen haalden goede kijkcijfers en de eerste conventies ontstonden. Het fenomeen ging nu eigenlijk pas écht goed
van start.
Men (lees: de bobo's in de tv-wereld) wilde hier wel op gaan inspelen en meer geld gaan verdienen, maar dat verliep niet altijd even
soepeltjes. Diverse ideeën werden geopperd en verworpen. Totdat
op een gegeven moment een animatie-serie van start ging, door
startrek.com aangeduid als Star Trek: The Animated Adventures
inmiddels bij alle fans bekend als TAS. Verguisd door de een, geliefd
door de ander, maar zeker en gewis onderdeel van de Star Trek
geschiedenis. Hoewel dit door sommige bronnen ook weer ontkend
wordt: hoe kan een tekenfilmserie nu serieus genomen worden als
onderdeel van de Star Trek saga?
Nu, dat is aan jezelf om te beoordelen.
TAS gaf ons enkele nieuwe personages: lieutenants M'Ress en Arex,
vertolkt door niemand minder dan Majel Barret (nurse Chapel),
respectievelijk james Doohan (Scotty). Natuurlijk zagen we ook de
'oude bekenden' terug, elk vertolkt door de originele acteur. Een
uitzondering hierop vormde Chekov (vertolker Walter Koenig), deze
was hier helaas niet in beeld, om financiële redenen. Wel heeft hij
een aflevering geschreven en geproduceerd, als eerste Star Trek
acteur. je zou dus kunnen zeggen dat hij een trendsetter geweest is,
met al die acteurs die na hem ook gingen produceren bij Star Trek.
M'Ress' aanwezigheid aan boord van de Enterprise is meteen
ook weer een nieuwe 'eerste', namelijk het eerste non-hurnanoid
bemanningslid, zij behoort namelijk tot een ras van katachtigen.
De serie, net als TOS door Gene Roddenberry himself gemaakt,
bestond slechts uit 22 afleveringen van 30 minuten en heeft zelfs

Meer over TAS was te lezen in het stukje geschreven door Frank
Maurits naar aanleiding van de dvd-release van deze serie. Dit
betreffende artikel is terug te vinden in nieuwsbrief nummer 1 van
dit jaar.
Nadat TAS ook weer een vroegtijdige dood beschoren was, is het
lange tijd stil geweest op het Star Trek front. Nog steeds bleef het
geruchten regenen en werden ideeën aangedragen en afgeschoten, maar nieuwe actie werd niet echt ondernomen.
Totdat George Lucas met zijn Star Wars opeens enorm hoge ogen
wierp in bioscoopland. De eerste film uit deze reeks zorgde voor
een dusdanig hoog bezoekersaantal en daarmee inkomsten dat het
maken van een film opeens interessant was. Hiermee was de eerste film, 'The Motion Picture' geboren. Een film die ik vind thuishoren in de categorie middelmatige dubbele aflevering, maar die
voldoende geld opleverde voor de bobo's om verder te willen gaan
met het maken van films.
De rest is alweer geschiedenis. Film 11: The Wrath of Kahn wordt
door velen nog steeds gezien als de beste Star Trek film ooit. Ricardo
Montalban wist natuurlijk zijn rol als Kahn ook weer voortreffelijk
neer te zetten, wat volgens mij absoluut van invloed was op het
succes van deze film. Een punt van kritiek is wel dat Kahn wanneer hij Chekov ontmoet, zegt zich hem nog te herinneren van
de Enterprise. Echter, de aflevering waarin Kahn zijn opwachting
maakt, Space Seed, speelt zich af in het eerste seizoen en Chekov
monsterde pas aan op de Enterprise in seizoen twee. Walter Koenig,
de vertolker van Chekov, had hier trouwens desgevraagd een mooi
antwoord op: 'Ik was er wel, maar leed aan een ruimte-variant van
Montezuma's Revenge en bracht derhalve veel tijd door op het toilet. Een van deze keren moest Kahn eveneens zeer nodig en toen ik
er uiteindelijk uitkwam riep hij You, 1'11 never forget!'
Leonard Nimoy wilde in eerste instantie helemaal niet meespelen in
deze tweede film, totdat hem gevraagd werd 'en wal als we Spock
eens laten sterven?' Dit vond hij interessant genoeg om van mening
te veranderen en Spock stierf een heldendood. Welke fan kan de
woorden 'The good of the many outweighs the good of the one'
ooit nog vergeten?
Vergeten moeten we, geloof ik, wel maar gauw de film die erna
volgde: 'The Search for Spoek'. Gelukkig bleek Spock niet werkelijk
dood, maar echt de oude was hij ook niet. De Enterprise werd vernield, we komen weer eens Klingons tegen en Kirstie Alley speelt de
rol van de Vulcan Saavik.
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Dit zegt wel weer genoeg over deze film, op naar de volgende. In
mijn ogen is en blijft dit een van de beste films uit het genre. Ik heb
het natuurlijk over 'The Voyage Home', oftewel de film met de walvissen. Kirk en co weten weer eens de wereld te redden. Deze keer
zorgen ze ervoor dat een sonde die op zoek was naar antwoord,
dit antwoord ook krijgt. De gezochte respons betreft walvissenzang
en wel die van bultruggen in het bijzonder. Helaas zijn deze, door
toedoen van de mens, uitgestorven in Kirks eigen tijd en hij moet
dan ook naar het verleden om een paar bultruggen te vinden en
mee terug te nemen. Natuurlijk lukt dit. De moraal van het verhaal?
Mensen pas op welke diersoort je uitroeit, deze zou nog wel eens
nodig kunnen zijn in de toekomst om vernietiging van de aarde te
voorkomen ... Ofwel: wees zuinig op het milieu.
Met die vierde film voldoet Star Trek dan ook weer precies aan die
dingen die de serie populair maakten. Spock is op het einde van de
film ook weer echt 'terug' en er wordt behoorlijk gereflecteerd op
waar de mens nu weer mee bezig is... En wie denkt er bij deze film
niet aan die scène aan de bus waarin Spock een irritante medepassagier met een Vulcan neek-pinch het zwijgen oplegt. Geweldig.
De daaropvolgende film valt weer onder de categorie 'laten we deze
maar gauw weer vergeten'. Op zoek gaan naar God, wie verzint
het? En toch was het idee erachter niet zo gek, maar om financiële
redenen kon het helaas niet zo uitgevoerd worden zoals Shatner
het bedoelt had. Ik heb het natuurlijk over 'The Final Frontier'. En
toch had deze film ook zijn goede momenten; denk maar eens aan
McCoy die over de dood van zijn vader vertelt ...
We zijn inmiddels weer bij een 'even' film gearriveerd; 'The Undiscovered Country'. Ja, wat valt hier nu over te zeggen. Imam als
Chameloid, Rura Penthe, Klingons en hun rechtspraak, samenzweringen, etcetera, etcetera. Barstensvol analogieën aan de maatschappij (en geldt dit niet zelfs nu nog?), vriendschap in een hoog
vaandel en uiteindelijk zegeviert gerechtigheid. Wat willen we nog
meer?

ook dit avontuur goed zou aflopen: dit gebeurt dus en alweer is de
wereld zoals wij hem kennen gered.
Vervolgens tijd voor iets luchtigers?
Als je film nummer negen (Insurrection) bekijkt wel. Picard die de
mambo (of was het samba?) danst, Worf die jeugdpuistjes krijgt,
Crusher en Troi die het over hun borsten hebben als giechelende
school meiden en niet te vergeten de 'manual control' van de Enterprise; deze doet mij nog steeds denken aan de joystick van de eerste
computer die wij thuis hadden ...
Het verhaal is in het heel kort te vertellen als volgt: slechteriken
willen de atmosfeer hebben van de planeet waar een bevriend
volk woont, wat tot gevolg zou hebben dat de planeet onleefbaar
wordt. Hoge Pieten bij Starfleet weten dit en werken nog mee ook.
Picard en de zijnen zijn het hier natuurlijk niet mee eens en zetten
alles op alles om dit tegen te gaan. Het spreekt vanzelf dat dit lukt
en als klap op de vuurpijl blijken de 'slechteriken' ook nog ontaarde
familieleden te zijn van de 'goeden'. Ze gaan berouwvol naar huis
en worden weer liefdevol ontvangen. Eind goed, al goed! AI moet ik
hier wel denken aan het verhaal van 'de verloren zoon' ...
De tiende film gaat weer op de serieuze toer. Met een prominente
rol voor de Romulans en hun zustervolk de Remans. Onder deze
Remans woont een kloon van Picard, die voor deze film de 'Nemesis' wordt en zo wordt ook de titel van deze film. Het verhaal is
te ingewikkeld om hier in het kort te kunnen vertellen, maar het
komt er in een notedop wel voor een deel ongeveer op neer dat
Picards kloon, Shinzon, Picards leven wil overnemen en wereldheerser wil worden. Laat me volstaan met vertellen dat dit niet gelukt is.
Gevolg van de gebeurtenissen in deze film zou wel kunnen zijn dat
de betrekkingen met de Romulans ietwat verbeteren. Echter deze
film heeft één heel grote maar: waar is Sela? In een film waarin de
Romulans zo'n belangrijke rol spelen, zou zij niet mogen ontbreken,
als belangrijkst tegenstandster van Picard in meerdere TNG-afleveringen. Enne... Riker en Troi trouwen eindelijk in deze film.

Een film met de crew uit zowel TOS als TNG dat inmiddels al een
aantal jaren succesvol op de buis is? Zo geschiedde het, 'Generations' was ontstaan. De film waarin Kirk doodgaat, terugkomt en
weer doodgaat. Deanna Troi mag het schip besturen en het crasht
(alweer een Enterprise vernield), een of ander vreemd fenomeen
waarin je in je ultieme fantasie leeft (of iets dergelijks vaags), de
Duras zusjes worden opgeblazen, Data krijgt een emotie-chip, Worf
wordt gepromoveerd tot lieutenant-commander en Picard moet de
handen ineenslaan met Kirk om de wereld te redden. Dit alles in
willekeurige volgorde. Natuurlijk loopt het hele verhaal weer goed
af, nou ja, héle verhaal: Kirk moet zijn leven wel opofferen teneinde
het doel te bereiken.
Op naar de achtste film 'First Contact'. De eerste film volledig voor
de crew van TNG en wat voor film! Bioscoopzalen vol kijkers wilden
zien wat er gebeurde bij deze nieuwe ontmoeting met een van de
meest gevreesde vijanden uit het Star Trek universum. Misschien
wel dé meest gevreesde, de Borg. Deze weten het voor elkaar te
krijgen om terug te gaan in de tijd en het eerste contact met de Vulcans door Zefram Cochrane te verstoren. Aan de Enterprise en haar
bemanning om dit maar even op te lossen. Zo gemakkelijk gaat
dit natuurlijk niet; Zefram Cochrane blijkt een gedesillusioneerde
dronkaard te zijn, die de nodige aansporing behoeft om uiteindelijk
met zijn schip de lucht in te gaan, zodat de Vulcans de warp-siqnature kunnen oppikken. Daarnaast kamp Picard nog met de naweeën
van de gebeurtenissen in 'Best of Both Worlds', waarin hijzelf geassimileerd was door de Borg. En last, but not least, ontmoeten we hier
voor het eerst de 'Borg Queen', op meesterlijke wijze geportretteerd
door Alice Krige. Natuurlijk zou Star Trek Star Trek niet zijn als niet
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Op stapel staat natuurlijk nog de twaalfde film, waar ik hier natuurlijk
nog niets over kan vertellen. Dat houden jullie dus nog te goed.
Met dit alles heeft het Star Trek fenomeen inmiddels een behoorlijk
volwassen leeftijd bereikt. Maar wat ik hier beschreven heb, bestrijkt
niet het geheel aan jaren tussen kleutertijd en volwassenheid. In de
tussenliggende periode hebben we natuurlijk nog 'kindje' TNG en
diens 'broertjes en/oî zusjes' DS9 en VOY en niet te vergeten 'kleinkind' ENT,maar over deze series vertel ik een volgende keer meerse
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Van de Voorzitter
Hallo, hallo daar!
Eergisteren met een nieuwe collega lekker zitten kletsen over Star
Trek, Stargate, Star Wars,... Enfin, alle sterren zijn de revue gepasseerd. Sven, zo heet ie, is een zeer gepassioneerd fan. Hij weet echt
bijna alles en heeft alles gezien of gelezen. Eenwandelende encyclopedie! Hij wist alles tot in details: namen van acteurs, de rollen die
ze vertolkt hadden, welke aflevering en zelfs wie dan de gastacteurs
waren. Werkelijk verbazingwekkend. Het is ook lang geleden dat ik
nog zo lang ben blijven nakletsen op het werk. Op een gegeven
had hij het over STOGAM. Ik dacht bij mezelf 'stowatte??' Nu wou
ik natuurlijk niet voor hem onderdoen - als voorzitter zijnde van de
Nederlandse Star Trek vereniging - en deed net of ik wist waar het
over ging. Ik zat allerlei dingen te bedenken en de meest vreselijke
scenario's fladderderden door mijn hoofd. Ik zat maar te knikken
en te lachen, alsof ik helemaal wist waar ie het over had. Uiteindelijk
had ik hem door: STOGAM Star Trek Of Gods And Men!!!

=

Hallo zeg, wat een bevalling. Uiteraard ken ik die wel; heb act one
al bekeken van deze veelbelovende 'webisode'. Een echte aanrader. Het is eigenlijk wel echt iets voor Trekkies om serienamen af te
korten: TOS, TAS, TNG, DS9, VOY, ENT geen wonder dat andere
mensen ons soms nerds vinden met al die geheimtaal, zelfs onze
vereniging, TFD, is een afkorting. Het gesprek ging uiteraard verder en we hebben honderduit zitten praten over allerlei sci fi series
maar voornamelijk Star Trek.

Apropos, hobby; ik zou helemaal vergeten te melden dat we tot
een nieuwe bestuursformatie zijn gekomen: Harm Koopman wordt
lid van het dagelijks bestuur en eerste secretaris, Anja Verstraten
gaat het externe deel van de secretarispost beheren en wordt
2e secretaris. Joyce Geurts, onze hooggeërde redactrice, gaat de
ledenadministratie onder haar hoede nemen en [eroen Bakker (jullie ongetwijfeld bekend als de schrijver van de Ex Astris-artikelen),
de derde nieuwe aanwinst binnen het bestuur, zal zich werpen op
de aartsmoeilijke opdracht advertenties werven. Engelina Wesselzit
nog steeds lekker in de stoel van de penningmeester en ik zei de
gek mag nog steeds met veel plezier het 'van de voorzitter' stukje
schrijven (voornamelijk omdat ik ook de voorzitter ben 181)
Nu had ik mezelf beloofd dit keer een kort stukje te schrijven ...
Rest mij alleen nog het volgende KOMT ALLEN, KOMT ALLEN 29
SEPTEMBERFANCLUBDAG IN DE BOLDERTE ZWOLLE. Want het
wordt weer een heus feest!! En niet te vergeten de aller aller laatste
(SNIF SNIF!!!) UTOPIA met niemand minder dan de onovertroffen
[ohn de Lancie, beter bekend als Q. Succes verzekerd.
Zo kan ie wel weer, Ghijsels.
Tot de volgende VdV (hah nóg zo'n afkorting)!

Plots kwam ik er achter dat het al half 2 's nachts was en hij me om
22:00 uur was komen aflossen. Uiteraard praten we volgende keer
verder en hij heeft al een uitnodiging te pakken voor onze fanclubdag in Zwolle op 29 september.
Toch leuk om weer eens zo vol vuur en passie over je hobby te kunnen praten met iemand.

r-----------------------------------,
Naam:

Udnummer TFD:

I I I I I I

Adres:
Postbus:
Woonplaat.s:
Telefoonnummer:I

I I I I I I I

Mi'n advertentievoor de ReplicatorRoomis'

I

E.mail:

TE KOOP'

0

AANGEBODEN: 0

GEZOCHT: 0

Heb jij ook spullen of materialen die je
wiJt ruilen, verkopen of ben je ergens
naar op zoek? Dan is de Replicator
Room precies wat je zoektl In deze
rubriek kun je namelijk çrotis" adverteren! Vul de bon hiernaast volledig in en
stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v.v. ReplicatorRoom,
Postbus 735, 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.

* Commerciëleadvertenties kosten
€0,75 perregel
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The Flying 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.
Bladen uit dejaargangen 1995
t/m 2002 i7,00 per stuk.

Jaargang 1995/1996
September
1995, December
1995, nr 01 van 1996·
·Nog slechts enhle exemplaren

Jaargang 1997
nr 03, nr 04, nr 05, nr 06
Jaargang 1998
nr 01, nr 02, nr 03
Jaargang 1999
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr 06
Jaargang 2000
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr06

Jaargang 2001
nr 01, nr 03, nr 04, nr 05, nr 06
Jaargang 2002
nr 02, nr 03, nr 05, nr 06

Bladen uit dejaargangen 2003
en 2004 €1,50 per stuk.

Jaargang 2003
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 06
Jaargang 2004
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr 06

Jaargang 2005
nr 01 van 2005
nr 02 van 2005
nr 03 van 2005
nr 04 van 2005
nr 05 van 2005
Jaargang 2006
nr 01 van 2006
nr 02 van 2006
nr 03 van 2006
nr 04 van 2006
nr 05 van 2006
nr 06 van 2006

Jaargang 2007
nr 01 van 2007
nr 02 van 2007
nr 03 van 2007
• uitverkochtI niet meer

€3,9s
€4,so.
€4,SO
verkrijgbaar

Verzendkosten t/m 3 stuks €2,2S
Verzendkosten 4 t/m 10 stuks €3,00

€3,9s
€3,9s
€3,9s
€3,9S
€3,9s
€3,9s
€3,9s
€3,9s
€3,9s
€3,9S
€3,9s

RNST
Financieel Advies
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doornweg 8 - Apeldoorn - Tel. OSS3SS I m

www.ernst-advies.nl
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NO SUBTI~EES
Original Ma/ion Picture Company

Wij leveren middels posterder verkoop:
• Alle
en andere
I
I
zonder ondèrtitcling
• Amerikaanse l'\TSC VIIS import
• Import van DVD' en CD's
• Scicnce Fierion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste verzending van series géén vcrzendkosten.

4-

nbuo

Postbus 412, 2180 AK Hillegom
Tcl.:
Fax: 0252 - 525528
E-mail: info@sorry.dcmon.nl • Website: www.sorry.dcmon.nl
SOITV! 1\;0 Suluitles •

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
TFD magazine

