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Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging

Niets in deze uitqave ",ag worden
overgenomen zonder de sct'\riftelijke
toestemming van de, redactie r"n auteur. Alle teksten blijven eigef'lçlom
van de auteur. Voor verdere infor",atie en een aanvraag vopr overname
kunt u contact opnemen met' de
hoofdredacteur.
De redactie gaat ervan uit dat de ingezonden kopij afkomstig is van de
inzender, tenzij uitdrlJkkelij~ ahders
vermeld.
De aansprakelijkheip voor het auteursrecht van ingezonden kopij ligt
dus bij de inzender. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van rederen ingezonden
kopij in te korten, niet te plaatsen,
noch terug te sturen.

e

TM & 2006 CBSStudios Inc. All
Rights Reserved. STARTREK and
related marks are trademarks of
CBS Studies Jnc.

Alweer ligt er een nieuwe editie van de TFD-nieuwsbrief op jullie
mat. .. Een editie die na drie dunnere weer de gebruikelijke inhoud
van 24 pagina's heeft. 24 pagina's boordevol leuks. Wat te denken
van het laatste stukje uit de interessante maar ingewikkelde materie van de staatsvormen in de Star Trek toekomst, de errata? Of een
volgende technobabble? Of kijk je uit naar wat nieuwe recepten
van Neelix? Dit alles en nog veel meer vind je terug in deze editie.
De EMH is, na vele smeekbedes vanuit de redactie, weer van de
partij, maar help ons alsjeblieft hem zoet te houden met heel veel
brieven ... Hoe meer hij te doen heeft, hoe beter!
En natuurlijk wil ik nog even aandacht vestigen op de eerstkomende
conventie: het weekend van 19-21 oktober vindt de laatste Utopia
plaats in Scheveningen, dus komt allen! Als gast is ons aller favoriete
plaaggeest Q aanwezig, ofwel )ohn de Lancie, diens vertolker. Verderop in deze nieuwsbrief kunnen jullie alvast iets over deze ligustere perso(o)n(en) lezen. En misschien wel meenemen naar Utopia
om daar te laten signeren?
Enfin, er valt weer volop te genieten van zaken met betrekking tot
je hobby ...
Tot over zo'n twee maanden,
)oyce Geurts
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NIEUWS
Door: Jacqueline Spoelder
Wezullen nog evengeduld moeten hebben
maareind 2008 of begin 2009 gaat dan eindelijk de langverwachte11e Star Trek film
in première.De producer van de film is J.J.
Abrams. De film gaat over de jonge jaren
van Spocken Kirken de vriendschapdie ze
in die tijd hebben opgebouwd. De acteur
Zaehary Quinto (bekend van zijn rol in
Heroes)speeltde jonge Spoek.

Leonard Nlmoy speeltde rol van de oude
Spoek.Wie de rol van de jonge Kirk gaat
spelenis nog niet bekend. Wllliam Shatner (de 'originele' Kirk)heeft geen rol in de
film. Hij zou hier erg boosover zijn. Anton
Yelehln (bekend van zijn rollen in Taken,
ER,Judging Amy en de The Practice)gaat
de rol van de jonge Chekovspelen.

De opnamesvan de nieuwe film beginnen
in november 2007. Zodra er meer details
bekend worden laten we dat natuurlijk
weten.
WIlllam Shatner gaat een talkshow presenteren.De show zal worden uitgezonden
op het Biography Channel. De talkshow
gaat 'Shatners Raw Nerve' heten, William
Shatner hierin acteurs en mensen uit de
politiek interviewen. Er zijn voorlopig 13
afleveringengepland. De talkshowgaatvolgend jaar van start. Het is nog niet bekend
of de talkshow ook op de Nederlandsetv
wordt uitgezonden.

Walter 'Chekov' Koenlg heefteennieuwe
sciencefiction film geschreven en geproduceerd 'InAlIenable'. Een van de hoofdrolspelersis Marlna 'Trol' Sirtis. De film
handelt over EricNorris, die na een ongeluk waarbij hij en zijn gezinomkwam,in een
soort parasitairevorm in een anderewereld
terugkomt. De film heeft aardig wat 'oude
Erverschijntwel vakerwat nieuwemerchan- bekenden' in de cast: o.a. Walter Koenig,
dize van StarTrek,maarop sommigezaken Marina Sirtis, Rlehard Hateh (Apollo uit
moet je gewezenworden omdat je anders het 'oude' BattlstarGalactica),Alan Ruek
de boot mist. Alle verzamelaarsopgelet. (captain [ohn Harriman - Generations)en
De bekendeansichtkaartenproducent Hall- Gary Graham (ambassadorSoval- ENT).
markgeeft periodiekunieke'Keepsakeornaments' uit en ditmaal zit er iets bijzonders
bij. De drie 2007 StarTrekornamentszijn:
•

een figuurtje van lieutenant Uhura,zittend in haar typische pose als ST:TOS
Communications Officer; hierbij geen
licht of geluid, gewoon een mooi
beeldje.

•

een model van de 'Future Enterprise'
uit de TNG-slotaflevering 'All Good
Things../, Dit model kan alleen aan
het bij Hallmarkornaments altijd aanwezige schroefoogje opgehangen
worden. Na het plaatsenvan 3 meegeleverde knoopcelletjeskunnen de drie
(!) warp nacellesen het deflector shield
verlicht worden.

•

Het is nog niet bekend of Walter Koenlg een rol in de film heeft. Er gaan ook
geruchten dat J.J.Abrams niemand minder
dan Tom Cruise voor de rol van captain
Christopher Pike zou hebben gevraagd.

$24,95. Met verzendkostenmeebenje voor
alle drie sameniets meer dan $100,- kwijt,
ongeveer €75,-, afhankelijk van de omrekenkoers bij credit card betaling. Uiteraard
kanje het ook via eBaye.d. proberen.Sommige verzamelaarszien kans om dit soort
items daar onder de prijs aante schaffen.

en last but not least een sceneuit de
tweede Star Trek film 'The Wrath of
Khan'. Kirken Spockstaanden Suluzittend bij het viewscreen.Daaropzichtbaarde USSReliant,in de film gekaapt
door Khan. Licht en geluid: na het
plaatsen van 3 meegeleverdeknoopcellen kunnen drie korte conversaties
beluisterdworden, vnl. tussenKirk en
Khan. Twee van die drie conversaties
eindigen met faserbeschietingendie
ook op het schermte zienzijn.

O.a. het Amerikaanse postorderbedrijf
Hookedon Hallmarkkande ornamentsleveren. Tenopzichte van de winkelwaardevan
de FutureEnterprise($32,-) en van ST:WoK
($28,-) worden dezeitems door hen slechts
met een dollar extra verkocht. Lt. Uhura is
echter een zgn. limited edition, en daarvan
stijgt de prijs dan ook al vrij snel. Winkelwaarde$16,50, wordt nu aangebodenvoor

Seolt 8akula (Archer - ENT) heeft een
gastrol gespeeldin de serieAmericanBody
Shop. De serie wordt uitgezonden op het
Amerikaanse Comedy Central en is een
parodie op reality serieszoals bijvoorbeeld
AmericanChopper dat op DiscoveryChannel wordt uitgezonden. Het is nog niet
bekend wanneer American Body Shop op
het Nederlandse Comedy Central wordt
uitgezonden.

Scott Bakuiagaat ook op 17 en 18 januari
2008 een Cabaretshow verzorgen.De titel
van de showisA CabaretEveningwith Scott
Bakuiaand Friends.De opbrengstenvan de
showsgaan naarde renovatievan het Fotd's
Theater.Deshowsworden opgevoerdin het
ShakespeareTheatre's brand new Harman
Centerfor the Arts in WashingtonDe.
Nlehelle Nlehols (Uhura- TOS) gaat een
gastrolspelenin de serie'Heroes'.Ze speelt
Nana een moeder waarvan de dochter is
omgekomen tijdens de orkaan Katrina in
2005. Nana zorgt voor haar 2 kleinkinderen die achterblevenna de dood van hun
moeder.
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Nichelle Nichols heeft ook recent in een
aantal films meegespeeld. Ze speelde o.a.
in een film genaamd 'The Torturer'. Het is
een politieke psychologische thriller. De film
gaat over het wel een wee van Irak veteranen die na hun diensttijd terugkomen naar
Amerika.

Bovendien keert George Takel (Sulu END weer terug in 'Heroes'. Hij speelt de
vader van Hiro Nakamura.
(olm Meany (O'Brien - TNG/DS9) IS In
de laatste onderhandelfase voor een tv serie
genaamd 'Ufe on Mars'. Als het doorgaat
dan speelt hij de collega van een rechercheur van wie de
vriendin is ontvoerd
door ruimtewezens na
een ongeluk.
Whoopl
Goldberg
heeft de rol van Rosie
O'Donnel overgenomen in 'The View'.
Dit is een populaire
talkshow die dagelijks
door de Amerikaanse
zender ABC wordt
uitgezonden.

Nichelle Nichols heeft ook meegespeeld
in een romantische comedy genaamd 'Tru
Loved,'. Binnenkort zal ze ook samen met
BlIJy Dee Wllllams spelen in een musical
drama genaamd 'This Bitter Earth.'
Ook Domlnlc Keatlng (Reed - END zal
een gastrol spelen in 'Heroes'. Hij speelt een
Ierse gangster.

Op 1 augustus 2007
is ze aan het Amerikaanse publiek voorgesteld als de nieuwe
presentatrice. Whoopi was al verschillende
keren te gast geweest in de show. Ze heeft
erg veel zin in haar nieuwe baan.
Nana Vlsltor (Kira - DS9) heeft een gastrol
gespeeld in (het nieuwe) Battlestar Galactica. Begin augustus is ze naar Vancouver
gereisd om de aflevering op te nemen. Er
gaan geruchten dat ze misschien vaker te
zien zal zijn in deze serie.

MDUNTAIN TAL.~

Beste Star Trek liefhebber,

In maand november komen er twee prachtige, nieuwe producten
op de markt.
De eerste is de prachtig vormgegeven TNG 20th Anniversary box
set met alle seizoenen van TNG plus een gloednieuwe bonus disc
(in totaal dus 49 discs!) en miniposter.

Kate Mulgrew (janeway - VOV) is nog
steeds druk bezig om geld in te zamelen
voor de Amerikaanse Alzheimer Stichting.
Op 22 september 2007 werd er een Alzheimer wandeling georganiseerd in de Amerikaanse stad lowa. Het geld dat met deze
wandeling werd opgehaald ging naar de
Alzheimer Stichting.
Mulgrew speelt dit najaar ook in een theaterstuk genaamd Iphigenia 2.0. Het stuk
wordt opgevoerd in het Signature Theatre
Company in New Vork.
Scarlett Pomers (Naomi Wildman in
Voyager en Kira Hart in de serie Reba) is
druk bezig om haar eerste CD te maken.
De inmiddels 18 jarige Pomers heeft vorig
jaar al een single uitgegeven genaamd Project Chains. Scarlett heeft haar eigen band,
samen met deze band heeft ze al in en aantal bekende club's in Hollywood gespeeld.
Ze speelde in The Roxy, The House of Blues
en in de wereldberoemde club Whiskey
A Go-Go. We zijn erg benieuwd naar het
resultaat.

Ier) zit en op de andere kant van de disc de remastered HD-DVD
versie (te bekijken via een HD-DVD speler).
Naast alle extra die belde versies hebben, heeft de HD versie nog
een aantal extrafantastische interactieve mogelijkheden.
Fantastische box sets die je met de donkere dagen in het vooruitzicht veel kijkplezier gaan brengen.

Mijn persoonlijke favoriet van dit jaar is de release van de remastered Ei restored TOS S1 HD DVD Ei DVD combo box set (10
discs). Het eerste seizoen volledig remastered en met top beelden geluidskwaliteit en boordevol nooit vertoonde waanzinnige
extra's.

Groeten,
Dave van Velzen
Product Manager Catalog Ei Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux

Het is een combo box set, wat betekend dat op een disc aan de
ene kant de remastered versie op DVD (geschikt voor je DVD spe-

Disclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid vall
de schrijver ervan. De TFD kan op geen enkele wijIl! verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor hetgeen hierin gelegd en/o! aangeboden wordt.
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Door: Marc Ghijsels
Ik weet niet of jullie het allemaal nog wel
leuk vinden wat ik hier allemaal neerpen,
maar ik kan toch moeilijk stoppen in de eerste helft van het alfabet. En bovendien vind
ik het zelf nog veel te leuk om ermee op
te houden (heb daarnaast ook nog 'es de
redactie omgekocht. ..).
Dus we gaan door tot aan het gaatje. Waar
was ik ook weer
..

Ilium 629:
chijnt een bijproduct te zijn wat ontstaat
als dilithium vervalt. Beetje vreemde
omschrijving maar als iemand een betere
vertaling weet voor 'Natural decay' mag ie
me het altijd even laten weten.
TNG 'Pen PaIs': Er werden sporen gevonden
van llium 629 op de planeet Drema IV. Dit
leidde dan weer tot de vondst van nogal
ongewone afzettingen van dillthium in de
mantel van de planeet. Het dillthium zette
de geologische warmte van de kern van de
planneet om in mechanische stress die zich
op zijn beurt vertaalde in geologische instabiliteit die bijna de planeet verwoestte. In
het Nederlands; aardbevingen.

S

Infernite:
eer zoiets waar eigenlijk niemand
weet waar het vandaan komt. Wat we
wel weten is dat als je infernite vermengt
met carbrodine, het nogal explosief wordt.
DS9 'In the Hands of the Prophets': De Bajoraanse veiligheidsbeambte Neela gebruikte
het spul om de bom te maken die het schooltje van Keiko vernielde.

W

Inversion nebuia:

E

~
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en natuurlijk fenomeen. Niet echt een
partikel maar een nevel. Bestaat voornamelijk uit plasmaslierten. Schijnt heel erg
indrukwekkend te zijn, maar ook vrij instabiel. Ze hebben dan ook een invloed van
buitenaf nodig om stabiel te blijven. Dit
soort nevels komen niet in het alfa kwadrant
voor (mocht je er ooit eentje willen zien).

~

~
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Voyager 'Alter Ego': De crew van de Voyager
genoot van het schouwspel toen ze zo'n
nevel ontdekten en keken geboeid toe als een
aantal van die slierten opbrandden. Een
soort galactisch vuurwerk als het ware.

Invidium:

W

erd in de vorige eeuw (in de toekomstige vorige eeuw: 23e dus) gebruikt
in medische apparatuur. Omdat het nogal
wat vreemde reacties had met sommige
apparatuur wordt het niet langer gebruikt.
Bovendien wordt het spul inert (niet of nauwelijks een reactie aangaand met andere
stoffen) bij temperaturen onder de -200
graden Celsius wat het voor vele ruimtevaarttoepassingen onbruikbaar maakt.
TNG 'Hoilow Pursuits': Door een kapotte
afsluiting van een medische container kwam
er invidium vrij. Duffy en O'Brien pakten de
kapotte container op en werden 'geïnfecteerd'. Daardoor werden ollertei functies aan
boord van de Enterprise verstoord, waaronder de transporter.

logenic particles:
k heb vrij weinig kunnen vinden over
iogenic particles. Behalve het feit dat het
volledig verzonnen is door de makers van
Star Trek.
TNG 'Power Play':
Gebruikt bij het
ontwikkelen
van
een krachtveld die
de 'zielen' van
buitenaardse ontsnapte gevangen
moest tegenhouden toen ze bezit
van de bemanning
wilden nemen.

I

Ion:
en natuurlijk voorkomend partikel. Een
deeltje met een positieve of negatieve
elektrische lading door een gebrek aan, of
overschot van, één of meer elektronen. Is
het positief geladen spreekt men van een
kation, is het negatief geladen spreekt men
van een anion.
Zouten die in water oplosbaar zijn, vormen daar vaak ionen en wel in paren: een
positief geladen (metaal)ion en een negatief geladen zuurrest-ion (niet-metaalion).
Een voorbeeld is keukenzout in water: de
vaste stof NaCI valt uiteen in Na+ en CI-.
Een uitzondering op het feit dat het positief
geladen ion bijna altijd een metaal is, vormt
het ammonium-ion (NH4+). Ammonium
bestaat uit de niet-metalen stikstof (N) en
waterstof (H), zodat men zou verwachten
dat het negatief is, terwijl het een positief
ion vormt.

E

Geïoniseerde atomen komen veel voor in
de natuur- en sterrenkunde. De bekendste
voorbeelden zijn het proton (een waterstofatoom zonder elektronen: H+) en het alfadeeltje (een heliumkern zonder elektronen:
He2+). Deze deeltjes komen in de natuur
voor in de zonnewind.
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Wetenschappers denken dat met de uitvinding van de ionen motor weer een belangrijke stap is gezet in ver band met de
ruimtevaart. Een stap die volgens sommigen wel eens tot heuse interstellaire ruimtereizen zou kunnen leiden.
Met dank aan wikipedia voor de wetenschappelijke uitleg.

TOS 'Spock's Brain': Scotty was echt onder
de indruk van de technologie van de aiiens
die de Enterprise enterden en aan de haal
gingen met Spock's brein; 'They could teach
us a thing or two. ' Daarmee doelde hij op de
ingenieuze ionenaandrijving van het schip
van de a/iens.

Iridium:

E

en scheikundig element. Het is een zilverwit metaal dat nauw verwant is
aan platinum. Iridium wordt voornamelijk
gebruikt in legeringen waar de hardheid
van het materiaal belangrijk is. Andere toepassingen zijn:
•
Smeltkroezen en andere apparaten
die tegen hoge temperaturen bestand
moeten zijn.
•
Elektrische contacten zoals bougies.
•
De punten
van
vulpennen
en
kompasnaalden.
Vroeger werden bepaalde iridiumlegeringen
soms gebruikt voor wapens en om porselein
zwart te kleuren.
In de aardkorst wordt iridium in ongebonden toestand aangetroffen, vaak in combinatie met andere metalen uit de platina groep.
Daarnaast komt het voor in de natuurlijke
legering iridiosmium. De kern van de aarde
is rijk aan iridium en op sommige plaatsen
komt het naar de oppervlakte. Het meeste
commercieel gedolven iridium ontstaat als
bijproduct van koperwinning.
TOS 'Requiem for Methuselah': Het aanwezige iridium maakte Ryetalyn, een geneesmiddel, inert en compleet onbruikbaar voor
het bestrijden van een epidemie.

Isoboromine
Een neurotransmitter die levensnoodzakelijk
is voor Trill die een symbiont hebben. Het
zorgt ervoor dat er een link ontstaat tussen
de gastheer en de symbiont. Als het isoborominegehalte te laag is moet de symbiont
verwijderd worden; anders zal deze sterven.

lonic pulse:
ok weer iets dat alleen maar interessant
en wetenschappelijk klinkt. Blijkbaar
een cluster geladen atomen. Technobabbel
in zijn puurste vorm dus ...
Generotions: Er werd een pulse gestuurd
door de navigatie deflector van de Enterprise waardoor het c/oacking device van het
schip van Lursa en B'Etor kon worden geactiveerd.

O
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DS9 'Equilibrium': De hallucinaties veroorzaakt door [oran Dax resulteren in een
gevaarlijk isoboromine gehalte bij Jadzia.

Tot zover de letter I. Sommigen zullen aanhalen dat nevels en een ionische puls wellicht niet onder de noemer partikel geplaatst
mogen worden. En terecht, maar het is wel
technobabble van de bovenste plank en
daar draait het om in dit artikel. Mensen
die willen reageren of iets willen verbeteren
en/of toevoegen mogen dit uiteraard altijd
mailen via de redactie of zelfs rechtstreeks
naar mij: james_t_fazar@hotmail.com
Wees gegroet. ®
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Afstuderen

op Star Trek

Door: Moortje de longh
Het lijkt de ideale combinatie: je studie met je hobby verenigen.
Moortje de longh bracht dit in werkelijkheid door haar studie te
besluiten met een afstudeerscriptie over haar favoriete tv-serie.
Dat leverde een enorm boekwerk op, maar gelukkig heeft Moortje
een samenvatting van haar scriptie opgesteld en die kan je in de
komende 2 nummers lezen. Af en toe pittige kost, maar absoluut
interessant en heel leerzaam! In dit nummer deel 1 van de samenvatting.

Televisie valt te zien als een soort spiegel van onze maatschappij.
Zoals wij onszelf zien, zo representeren wij onszelf op televisie. Grote
veranderingen in de maatschappij werken zo door op de representatie van onze maatschappij op televisie. Grote veranderingen van de
afgelopen decennia zijn voortgebracht door de intrede van digitale
media in onze maatschappij. Ons hele beeld van onszelf en waar de
wereld heengaat is hierdoor veranderd. Logischerwijs zouden deze
veranderingen, of ontwikkelingen, dus ook op televisie te zien moeten zijn. Dit heb ik onderzocht, om hiermee duidelijk aan te tonen
dat televisie een representatie van de werkelijkheid is. Dat er een
wisselwerking tussen technologische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en televisie is. Ik heb niet alle ontwikkelingen die samenhangen met de komst van digitale media behandeld,
maar alleen de sociaal-maatschappelijke. Dit heb ik gedaan omdat
televisie voornamelijk daarvan een representatie is.
Om dit te onderzoeken heb ik Star Trek als casestudy, als voorbeeld
genomen. Dit heeft een aantal redenen. Belangrijk is dat Star Trek
voor het eerst op de buis verscheen toen digitale media hun intrede
in de maatschappij nog niet echt hadden gedaan. Sindsdien zijn er
steeds nieuwe Star Trek series gemaakt. Een andere reden is dat Star
Trek voor een groot deel draait om technologische ontwikkelingen.
De serie speelt zich af in de toekomst, en heeft vorm gekregen door
technologische uitvindingen. Een derde en belangrijke reden is dat
Star Trek erg georiënteerd is op sociaal-maatschappelijke kwesties.
Dat is een niet te onderschatten oorzaak van het enorme succes.
Kort gezegd wilde ik dus onderzoeken hoe de ontwikkeling van de
digitale cultuur gerepresenteerd is in Star Trek, om daarmee aan
te tonen dat televisie een representatie van de maatschappij is.
Ik heb eerst een aantal specifieke kenmerken van digitale media
behandeld zoals JOs de Mul die uiteenzet in zijn boek 'Cyberspace
Odyssey'. Komen deze kenmerken duidelijk naar voren in Star Trek?
Daarna heb ik de gevolgen van de digitalisering van de cultuur op
sociaal-maatschappelijk vlak behandeld, zoals Bijker en Peperkamp
die beschrijven in hun boek 'Geëngageerde geesteswetenschappen.
Perspectieven op cultuurveranderingen in een digitaliserend tijdperk'. Ik heb ook specifiek gekeken naar veranderingen in machtsverhoudingen, hoe de mens 'menselijkheid' ziet en de co-evolutie
van mens en computer, aan de hand van het boek 'Children of
Chaos' van Douglas Rushkoff.

O1

kenmerken van digitale media
1.1 Multimedlallteit

Multimediaal wil zeggen dat woord, geluid en beeld in één digitale code gevat zijn. Niet alleen digitale media zijn multimediaal,
maar wel alle digitale media. De multimedialiteit van digitale media
heeft een aantal gevolgen voor die media. Een van die gevolgen is
dat digitale codes erg makkelijk en zonder verlies van kwaliteit te
manipuleren en kopiëren zijn. Hierdoor verliezen 'originelen' hun
waarde: hun kwaliteit is niet beter dan die van de kopieën en er zit
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geen echtheidskenmerk aan. In Star Trek zijn analoge originelen een
rol gaan spelen als bijzonderheden, doordat digitale media geen
originelen meer hebben. Captain Picard bewaart in zijn appartement op de Enterprise een echt boek alsof het een kunstwerk is.
Commander Sisko hecht veel waarde aan zijn originele baseball die
altijd op zijn bureau staat. Chakotay bewaart de Indiaanse voorwerpen van zijn voorouderen als ware schatten. Het feit dat de komst
van digitale media en hun manipuleerbaarheid hier de oorzaak van
zijn blijkt duidelijk uit het feit dat analoge originelen nog geen rol
speelden in TOS. Dit kwam doordat PC's hun intrede in de samenleving nog niet hadden gedaan en van digitale reproduceerbaarheid
nog geen sprake was.
Multimedialiteit zit niet alleen in de uitgaande informatie van computers, maar ook in de bediening ervan. In TOS werd al wel gebruik
gemaakt van het computersysteem LCARS,maar de mogelijkheden
van het systeem werden nog niet helemaal benut. Dit had te maken
met het feit dat de Graphical User Interface nog niet bestond. De
GUl bestaat uit icoontjes zoals we die kennen van Windows, die
staan voor bepaalde taken die de computer dan uitvoert. In de jaren
'60 was alle communicatie met computers gebaseerd op tekst. De
computer op de Enterprise uit TOS kon wel beelden tonen en had
ook spraakherkenning, maar de meeste uitgaande informatie was
toch tekstgebaseerd. Spock las zijn onderzoeksresultaten voor vanaf
een computerscherm. De opvatting dat beeld en geluid maar illustraties zijn bij tekst was toen heel normaal. Tegen de tijd dat TNG
op televisie verscheen was de GUl al wel gangbaar en de boordcomputers van Star Trek hadden dan ook een verandering ondergaan. Informatie was niet meer helemaal tekstgebaseerd, het leek
vaker voor te komen dat men beelden te zien kreeg dan teksten. In
Enterprise hebben ze een tijdreiziger uit de toekomst op laten draven die technologie uit de toekomst met zich meebracht, zodat de
schrijvers niet terug hoefden naar een tijd waarin beeld en geluid
ondergeschikt waren aan tekst. LCARSmaakt het mogelijk informatie in een vorm naar keuze te brengen. Per situatie wordt bepaald
welke vorm het meest efficiënt is. Alleen de personal communicators, de combadges dus, zijn niet multimediaal. Zij werken alleen
met geluid.
Tegenwoordig zijn er drie basisvormen van digitale communicatie:
audio en video digitaal encoderen op een analoge golflengte (radio
en tv), het sturen en opslaan van digitale data en datapakketjes
(computer-tot-computer-boodschappen
zonder tussenkomst van
een server). Star Trek heeft hier een vorm aan toegevoegd: fysiek
reconstrueerbare data pakket jes die worden gebruikt in de transporters, de replicatoren en in het holodecksysteem. AI deze vormen
zijn multimediaal.

1.2 Interactiviteit
Een medium is interactief wanneer de gebruiker een actieve rol
speelt in de totstandkoming van de boodschap van dat medium.
Daarbij is er verschil tussen interactiviteit waarbij de gebruiker van
het medium het materiaal wel kan wijzigen en interactiviteit waarbij
de gebruiker het materiaal niet kan wijzigen, maar alleen bijvoorbeeld de volgorde kan bepalen. Star Trek profiteert enorm van interactiviteit. Waar in werkelijkheid nog gestreefd wordt naar de ultieme
vorm van interactiviteit, is men daar in Star Trek al in geslaagd. De
boordcomputers zijn bijvoorbeeld volledig interactief. De panelen
veranderen uit zichzelf tijdens het werken om zo efficiënt mogelijk
te werken. De computer reageert op spraak en kan zelfs terugspreken. Maar ook een vorm van interactiviteit is dat de computer uit
het niets kan creëren, op commando. Van ruw atomisch materiaal
kan de computer in Star Trek bijna alles maken.
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Een van de meest bijzondere en benijdenswaardige toepassingen
van interactiviteit in Star Trek is toch wel het holodeck. Tegenwoordig wordt interactiviteit in bijna ieder computergame ingezet om
het spel realistischer te maken. Maar het niveau van het holodeck
is nog lang niet bereikt. De ultieme vorm van interactiviteit in Star
Trek heeft te maken met het holodeck en dat is de dokter uit Voyager. Hoewel zijn uiterlijk en persoonlijkheid zijn ingeprogrammeerd,
heeft hij de vrijheid zelf in te grijpen in zijn programma en hij leert
bij en past zich aan. Een vorm van interactiviteit waar ten tijde van
TOS door Kirk tegen werd gestreden omdat men er angst voor had.
Maar ten tijde van Voyager werden vooral de positieve aspecten van
deze vorm van interactiviteit belicht.

een nieuwe Star Trek serie te komen. Maar de fans hebben een nog
veel directere invloed. Er zijn fans die ieder aflevering nauwkeurig
naspeuren op eventuele fouten. Zij spelen deze informatie door aan
Paramount, die op hun beurt deze fouten recht zetten in latere afleveringen, of in ieder geval proberen te voorkomen dat ze nog eens
gemaakt worden.
Participatie van fans is zeker niet voorbehouden aan nieuwe media,
maar zij hebben wel het pad geëffend en onoverbrugbare afstanden overbrugd. Ze hebben een duidelijke invloed gehad op de
machtsstructuur in de televisiewereld.

1.3 Virtualiteit
Virtualiteit wil zoveel zeggen als een simulatie die als werkelijkheid
overkomt. Het is niet echt, maar komt op de mens wel als echt over.
Eerder sprak ik over het holodeck. Daar werd interactiviteit ingezet
om het spel realistischer te maken. Dit heeft ook alles met virtualiteit te maken. De holodecks waren zo realistisch dat het gevaar
voor de gezondheid op kon leveren. Er werden veiligheidsbegrenzingen ingesteld. De hoge mate van virtualiteit van het holodeck,
gecombineerd met de hoge mate van interactiviteit van de holografisch geprojecteerde wezens (ze konden bijleren en zich aanpassen)
speelde in op een echte angst in onze samenleving. Als simulaties
steeds realistischer worden, wanneer verliezen we dan het onderscheid tussen simulatie en werkelijkheid?

1.4 Recapitulatie
Een interessante bijkomstigheid van digitale media is dat zij het hergebruiken en verwerken van oud materiaal erg makkelijk maken.
Digitale media zijn niet de enige media die oud materiaal hergebruiken (bijvoorbeeld door oude foto's digitaal te bewerken), televisie
doet dit al jaren. Maar digitale media maken het wel veel makkelijker en daardoor ook weer veel gangbaarder. Op het internet wordt
constant oud materiaal hergebruikt of herschreven. De term recapitulatie staat voor het opvragen en hergebruiken van oud materiaal. Door recapitulatie nemen we afstand tot het verleden, geven
we commentaar erop en leren we er zo van. Het hele concept van
Star Trek is eigenlijk recapitulatie. Door de serie ver in de toekomst
te plaatsen leveren de makers commentaar op onze samenleving.
Alles wat zij veranderd hebben in de toekomst is als het ware een
mededeling dat het nu niet goed is.
De serie Enterprise is toch wel het meest verregaand in recapitulatie.
De verhaallijnen recapituleren de problemen uit onze huidige maatschappij, denk maar aan de aandoening van T'Pol die wel veel overeenkomsten vertoont met AIDS. Maar door de serie vóór TOS af te
laten spelen kunnen er meerdere fouten uit het verleden rechtgezet
worden. De Klingons, de op Slavische volken geïnspireerde vijand
uit TOS, is allang geen vijand meer. De Koude Oorlog is voorbij,
de Russenzijn niet langer de vijand. In Enterprise wordt uitgelegd
waardoor Klingons zo'n bloeddorstig volk zijn geworden. Hiermee
neemt Star Trek afstand van zijn eigen verleden. Ze geven de oude
vijand een menselijk gezicht.

1.5 Fancultuur en participatie
Dankzij digitale media werd het makkelijker voor het Star Trek
publiek om op allerlei manieren betrokken te zijn bij de series. Dankzij bijvoorbeeld het internet werd het niet alleen makkelijker om
met elkaar te communiceren over Star Trek, maar ook om met de
makers van Star Trek te communiceren. Zo is de fancultuur van
Star Trek een van de grootste fanculturen op aarde geworden. Een
fancultuur met een duidelijke invloed op de serie. Het was dankzij
de druk die de fans uitoefenden dat Paramount begon in te zien
dat er vraag was naar Star Trek en dat ze begonnen met conventies. De enorme fancultuur heeft ook de doorslag gegeven om met
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sociaal-maatschappelijke
dimensies
van de digitalisering van de cultuur
2.1 Internationalisering

Digitale media hebben processen van internationalisering en globalisering versneld. Met name de komst van internet heeft ervoor
gezorgd dat het makkelijker is landsgrenzen te overschrijden en te
communiceren met de hele wereld. Een gevolg hiervan is culturele homogenisering. Dat wil zeggen dat cultuurverschillen vervagen doordat culturen toegankelijker worden voor anderen. Men
spreekt vaak van bijvoorbeeld veramerikanisering van de cultuur. En
wie kent niet de term globalisering? Maar waar een beweging is, is
meestal sprake van een tegenbeweging. Nationalisering, regionalisering, lokalisering en tribalisering zijn vormen van tegenbewegingen opgeroepen door culturele homogenisering. De grote paradox
is dat de digitale media, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor
de globalisering en internationalisering, juist de media zijn die makkelijk kunnen inspringen op de behoefte aan individualiteit. Multimedialiteit geeft de consument namelijk de mogelijkheid om zelf te
kiezen voor een vorm van presentatie, en interactiviteit zorgt ervoor
dat de consument beter kan participeren en zo feedback geven.
Waar in de werkelijkheid handel steeds globaler wordt en meer
en meer overheidsdiensten geprivatiseerd worden, lijkt Star Trek
deze tendens te negeren. In de toekomst zoals Star Trek die ons
voorschotelt speelt handel bijna geen rol. Nu en dan kwamen wel
handelaars opdraven, maar dit waren lokale handelaars met kleinschalige bedrijven. Op DS9 kwam wel handel voor, dit was immers
niet alleen een basis voor Starfleet maar voor iedereen. Handelaar
Quark speelde zelfs een hoofdrol. Het is logisch dat handel op de
schepen in Star Trek geen grote rol speelt, daar is geen ruimte voor
en geen behoefte aan. Maar dat de schepen ook maar zo weinig in
contact komen met handelaars en helemaal niet met grote internationals, lijkt aan te geven dat dit een tegenreactie is op de toenemende commercialisering in de werkelijkheid.
Star Trek besteedt wel veel aandacht aan cultuurverschillen. Waar in
TOS de hele bemanning volgens westerse normen en waarden leeft
en alleen in naam multicultureel is, is in latere series meer sprake
van eigen culturen. Er wordt middels de Prime Directive ook op
gehamerd dat deze verschillen belangrijk en waardevol zijn en dat
niemand de waarheid in pacht heeft. Maar het valt wel op dat de
globalisering in Star Trek wel zover is doorgevoerd dat de mensheid één is, één volk met één dominante cultuur. En dat geldt voor
bijna alle planeten. De planeten waar nog wel splintergroeperingen
en rebellen strijden zijn planeten die nog geen onderlinge vrede
hebben.

2.2 Mediallsering
Medialisering heeft te maken met de manier waarop mensen
omgaan met ICT en met de plaats die media innemen in onze
samenleving. Media worden gebruikt voor informatievoorziening,
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(massa-)communicatie en amusement. De komst van de nieuwe
digitale media heeft deze aspecten sterk beïnvloed. Niet alleen
de boodschap van de media, maar ook de hardware zelf. Digitale media vergroten toegankelijkheid en verlagen drempels,
ze bieden meer mogelijkheden. Hierdoor wordt er voor steeds
meer zaken gebruik gemaakt van de media en zijn ze een steeds
grotere rol gaan spelen in de samenleving. De medialisering
neemt dus toe. Dit geldt niet alleen voor nieuwe media zoals
het internet. Ook de rol van de televisie is steeds groter geworden in onze samenleving. Televisie heeft overal toegang: steeds
meer aspecten van het leven worden door televisie behandeld,
en televisieprogramma's worden steeds gespecialiseerder.
In Star Trek is LCARShet enige medium dat nog wordt gebruikt:
het is zowel een audiovisueel communicatiemiddel voor rechtstreekse verbindingen, als opname- en afspeelapparatuur, als
een grote database. Maar vreemd genoeg lijkt de medialisering
juist te zijn afgenomen in de toekomst van Star Trek. De rol van
het ene medium is sterk toegenomen, maar het aantal media is
afgenomen. Wat dit betekent voor de boodschap zelf is dat de
ontvanger zelf meer onderscheid moet maken tussen te boodschappen. De ontvanger moet zelf selecteren en prioriteiten
stellen. Bij het samensmelten van de media is het niet langer
vanzelfsprekend wat voor boodschap het medium brengt. De
gebruiker van de media moet een actievere instelling hebben en
actief op zoek gaan naar de soort boodschap die hij wil ontvangen. Maar dit betekent ook dat men zich makkelijker af kan sluiten voor bepaalde boodschappen en daarmee voor bepaalde
eigenschappen van deze samengesmolten media. De invloed
van de media op het leven is daarmee dus afgenomen in de toekomst van Star Trek. Hiermee lijkt Star Trek te voldoen aan hun
eigen ideaal van technologisch optimisme: de minder positieve
kanten van de media zijn verdwenen en de voordelen van de
nieuwe media zijn ten volle benut.
Het is opvallend dat het succesvolste medium van onze tijd,
namelijk de televisie, in Star Trek verdwenen is. LCARSheeft de
functies van televisie overgenomen, maar niet de vorm. Televisie zet je aan en dan laat je de boodschap over je heenkomen.
Natuurlijk wordt de televisie aangezet op vaste tijden vanwege
bepaalde programma's. Maar één van de fijnste aspecten van
televisie, namelijk het zappen en zo maar zien wat je tegenkomt,
kan niet worden overgenomen door de nieuwe media. Want
zoals gezegd: de ontvanger moet actief op zoek naar bepaalde
informatie. In Star Trek lijkt zelfs het hele idee van massacommunicatie te zijn verdwenen. De media in Star Trek bieden
alleen nog maar mogelijkheden tot actief vermaak. Wat daaraan
bijdraagt is het feit dat nieuwe media niet meer lineair zijn, in
tegenstelling tot oude media. Hyperteksten hebben geen begin,
midden en eind meer. Ze bestaan uit aan elkaar gekoppelde
tekstfragmenten, waarbij de lezer zelf de volgorde bepaalt. Dit
verlies van lineariteit is doorgedrongen tot in de verhaallijnen
van Star Trek. Waar ten tijde van TOS nog in iedere aflevering
een los verhaaltje werd afgewerkt, werd ten tijde van DS9 en
Voyager de serie meer als een soap vormgegeven. Er liepen
meerdere verhaallijnen langs en door elkaar. Enterprise gaat nog
verder en verandert zelfs de missie van het schip aan het einde
van het tweede seizoen. Hoewel de kijkers niet zelf de volgorde
van het verhaal kunnen bepalen, zijn de chaotische structuren
en de gelaagdheid van hyperteksten wel doorgedrongen.
In ons volgende nummer deel 2 van deze scriptie. <Is!
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Koken met Nee
Hallo kookvrienden
Ik dacht: laat ik het deze keer over een andere boeg gooien. Deze
keer wat leuke receptjes over koekjes, gebak en andere lekkernijen.
Makkelijk om te maken en snel klaar. Comfortfood!! Bind de strijd
aan met de voorjaarsmoeheid, of najaarsdepressie!! Bovendien is
het nog leuk ook om dat bijvoorbeeld eens samen te doen met de
kids. Vooral de kleintjes zullen dit erg leuk vinden. Of samen met
je vriend of vriendin. Wat is er romantischer dan met zijn tweetjes deeg kneden en lekker kliederen, en daarna onder het genot
van een kopje koffie, of iets dergelijks, genieten van deze zes zoete
zaligheden.
Dus, trek je schort aan en ga aan de slag. Ik wens je veel plezier
bij maken en het oppeuzelen van deze lekkere koekjes. Enne...wie
weet, als ik ooit eens in de buurt ben en ik ruik de geur van vers
gebakken koekjes dan spring ik wel even binnen.
Tot de volgende 'koken met Neelix!' <Is!

Chocolate chip cookies:
Een klassieker. Beter is er zowat niet; achter, voor of naast de

TV.
Voor 18 stuks.

175 gr bloem - 1 theel bakpoeder - 125 gr zachte margarine
- 85 gr lichtbruine basterdsuiker- 5 eetl basterdsuiker- ~ eetl
vanille-extract - 1 ei - 125 gr pure chocolade, in stukjes
Variaties:
Voeg voor chocolade/notenkoekjes 40 gr gehakte hazelnoten
toe aan het basisdeeg.
Klop voor dubbele chocoladekoekjes 40 gr gesmolten pure
chocolade door het basisdeeg.
Gebruik voor white chocolate chip cookies witte chocolade in
plaats van pure.
Meng alle ingrediënten in een grote kom.
Vet twee bakplaten licht in. Schep volle eetlepels van het
mengsel op de bakplaten. Leg ze op ruime afstand van elkaar.
Bak de koekjes 10-12 minuten in een op 190 graden voorverwarmde oven, tot ze goudbruin zijn.
Haal ze met een paletmes van de bakplaten en laat ze op een
rooster afkoelen.

Havermout koekjes:
Ouderwets lekker en gezond

100 gr zelfrijzend bakmeel- 150 gr havermout - 125 gr boter
- 200 gr basterdsuiker - zout - 1 ei
Klop in een kom het ei los en meng er de havermout, boter,
beetje zout, de basterdsuiker en het bakmeel door. Kneed dit
tot een deeg en rol het uit. Steek er koekjes uit. Vet een bakplaat in en leg hier de koekjes op. Schuif de bakplaat in een op
160 graden voorverwarmde oven en bak de koekjes 20 minuten. Smullen maar.
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tix 4 [Koekjes]

Kokosplakkaat:
Een lekker knapperige kokosplakkaat en erg simpel. Van Amy
uit Erkel!).

Zandkoekjes:
Koekjes, niet van zand maar van Neelix en erg lekker.

75 gr kokosrasp (schaafsel) - 135 gr suiker - 2 eetl bloem - 7
ei

700 gr bloem - 50 gr suiker- 75 gr boter- een snufje zout
Kneed de bloem, boter en suiker door elkaar, zorg dat er een
mooi stukje deeg van gemaakt wordt en dat alles goed wordt
gemengd.
Verwarm de oven voor op 190 graden.
Maak nu leuke vormpjes van het deeg, boter een bakplaat in
en leg de koekjes daar op. Laat je fantasie maar eens lekker
gaan, maak bijvoorbeeld Voyager logo's of Ferengi koppen.
Doe ze daarna ongeveer 15 minuten in de oven (tot ze licht
bruin zijn, in de gaten houden dus!), even koud laten woorden
en voila, eet smakelijk.

Doe de kokos samen met een klontje boter in een steelpannetje en laat het even zacht en warm worden.
Splits het ei, en doe eiwit en dooier elk apart in een
kommetje.
Klop het eiwit een beetje op, doe dan de suiker erbij, roer dat
een beetje en doe dan het eigeel, de kokos en het meel erbij.
Nog even roeren, en dan uitstrijken in een bakvorm, waarbij
de hoogte 1 centimeter moet zijn.
Even tussen de 15 en 20 minuten in de oven op 180 graden.

Kletskoppen:
Kletskoppen zijn een van mijn favoriete koekjes, met ijs erbij
is het helemaal lekker. Niet meer naar de supermarkt want ik
heb het recept gevonden en het blijkt ook nog eens super simpel te zijn. Dus wil je ouderwets voor de dag komen, zorg dan
voor een trommel vol met zelfgemaakte kletskoppen.
En voor deze keer mag je zelfs van het deeg snoepen!!

150 gr bloem - 300 gr bruine basterdsuiker - 100 gr boter 700 gr amandelen - kaneel- wat water

Pindakaaskoekjes:
Lekker anders maar heel speciaal.

7 00 gr boter - 125 gr suiker - 2 V2 eetl pindakaas - 7 losge/cIopt ei - 200 gr zelfrijzend bakmeel- 5 eetl gemalen kokos - 5
eet! cruesli (krokante muesli) - 5 eet! fijngehakte pinda's - 3 eetl
melk - een met bakpapier beklede bakplaat
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Klop de boter en suiker romig en roer er de pindakaas en het
ei door.
Vermeng het meel, de kokos, cruesli en pinda's. Voeg dit aan
het botermengsel toe en roer de melk erdoor.
Draai van het mengsel balletjes, leg die op de bakplaat en druk
ze met de handpalm een beetje plat.
Bak de pindakoekjes in het midden van de oven in 20 minuten bruin. Overheerlijk! En de koekjes ruiken toch zooooooooo
ongelofelijk lekker. Ik ruik ze nu al

Jebegint met het voorverwarmen van de oven op 150 graden.
Daarna neem je een pan en breng je de amandelen aan de
kook. Zorg dat ze goed onder water staan. Als het water kookt
haal je de pan van het vuur en je giet de amandelen af.
Vervolgens moet je de amandelen pellen. Als je dat hebt
gedaan neem je een schone droge theedoek en wrijf je de
amandelen droog Vervolgens hak je de amandelen in vrij
grove stukken. Of leg ze in een ruim vel huishoudfolie. Maak
er een soort pakketje van en plet ze vervolgens door er met
een deegrol op te slaan tot je grove stukken krijgt. Niet te hard
uiteraard ander sla je de folie kapot en vervolgens ligt de keuken vol amandel kruimels. Jekunt natuurlijk ook reeds gepelde
amandelen gebruiken.
Dan begint het volgende gedeelte, nu neem je de suiker en de
boter en die kneed je vervolgens tot een dikke romige massa.
En het is wel handig als de boter op kamertemperatuur is want
dat kneedt makkelijker. Heb je dit gedaan dan kan je nu de
bloem, water, kaneel en de amandelen er doorheen kneden.
Als je dit goed door elkaar hebt gekneed kan je aan het laatste
gedeelte beginnen.
Je maakt van het deeg kleine balletjes ongeveer ter grote van
een knikker. Leg de balletjes op een ingevet bakblik op een
afstand van ongeveer 5 cm van elkaar, want anders wordt
het één grote kletskop (heb ik al meerdere keren ervaren). Nu
kunnen de balletjes de reeds voorverwarmde oven in en worden het in ongeveer 15 minuten overheerlijke oud Hollandse
kletskoppen
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Door: Ties Poulisse

Q... wie en wat is hij?
Een vraag die door vele captains in starfleet gesteld is en waar niemand echt een antwoord op weet.
Wat we wel weten is dat hij vrijwel alles kan doen waar hij op dat
moment zin in heeft; hij is simpel gezegd almachtig. je zou hem een
god kunnen noemen, ware het niet voor zijn bij tijd en wijle ronduit kinderachtig gedrag. Zou Q dan een god zijn in zijn puberale
leeftijd? Ook hierop kunnen we het antwoord niet geven daar zijn
bezoekjes aan de diverse schepen en spacestations ook altijd weer
lessen met zich meebrengen waar je weer meer over jezelf leert.
Maar je kunt er simpelweg niet omheen dat sommige van zijn lessen voor de federatie catastrofale gevolgen hebben gehad, met
name doelen we op het moment dat Q besloot ons te laten zien dat
er nog vele ergere dreigingen in het universum bestonden dan dat
zij wisten of zelfs maar klaar voor waren. Toen dit betwist werd, slingerde hij de U.S.S Enterprise direct op het pad van een Borg-cube
hetgeen resulteerde in een vervroegde kennismaking met de Borg,
die vanaf dat moment een permanente schaduw hebben geworpen
op het voortbestaan van de federation.
Maar even zo vaak lijken zijn bezoekjes puur te ontstaan omdat Q
een fascinatie heeft voor het menselijke ras en daarvan wil leren. Er
is echter een goed gedocumenteerd bezoek van Q aan de Enterprise
waarin hij volstrekt machteloos was en in feite verbannen was uit het
Q-continuüm vanwege zijn roekeloos en ontverantwoord gedrag.
Deze stelling werd in de eerste instantie door captain Picard met
argusogen bekeken, daar Q in het verleden op zijn zachtst gezegd
erg onbetrouwbaar gebleken was. Toen bleek dat Q inderdaad sterfelijk gemaakt was en al zijn krachten kwijt was, hebben Picard en
zijn bemanning er alles aan gedaan om Q wat menselijke normen
en waarde bij te brengen. De enige die daarin geslaagd lijkt te zijn
is Data, die zijn eigen leven riskeerde om Q leven te redden. Toen Q
daarna besloot om voor de veiligheid van de rest van de bemanning
het schip te verlaten, werd hij weer tot het Q-continuüm toegelaten
en kreeg hij al zijn krachten en onsterfelijkheid terug.
Hoewel Q zich niets lijkt aan te trekken van menselijke emoties is
liefde er een die hem mateloos intrigeert, hetgeen blijkt uit de genegenheid die hij heeft voor Vash, een menselijke archeologe waarmee hij uiteindelijk voor een aantal jaren het Gamma Kwadrant
rondtoert om haar lust naar avontuur te bevredigen. Helaas voor
Vash is Q ook een erg jaloerse minnaar. Om haar aan zich te binden
saboteert hij een andere date van haar door zijn rivaal (doctor julian
Bashir) in een diepe slaap te brengen. Als zelfs dat niet werkt maakt
hij haar ziek door een insectenbeet te reactiveren en haar daardoor
snel ziek te laten worden, dit resulteert uiteindelijk tot een wederzijdse erkenning van elkaar.
Hoe vervelend Picard hem ook vindt, toch hebben hij en Q toch
een soort van band opgebouwd die uiteindelijk erg nuttig bleek
te zijn in het voorkomen dat een tijds-anomoly de hele federatie
vernietigde .
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Nadat U.S.S. Voyager weer terug
kwam
bij aarde
bleek dat ook captain janeway en
haar
bemanning
bezoekjes van Q
hadden gehad.
Het begon toen
Voyager
een
komeet
onderzocht die later een
gevangenis bleek te
zijn; om een andere
Q die zelfmoord
wilde plegen in op
te sluiten. Bevrijd
door
janeway
wilde deze Q hier
weer pogingen toe
doen, echter 'onze'
Q kwam langs om
de zelfmoord
te
stoppen. Dit resulteerde in een hoorzitting waarbij Q als getuigen onder andere William Riker, Maury
Ginsberg en zelfs Sir Isaac Newton opriep om aan te tonen hoeveel levens Q2 had veranderd of aangestuurd. janeway besloot uiteindelijk om Q2 zijn wens te honoreren, maar vroeg hem wel of
hij, nadat Q hem menselijk gemaakt, zich bij haar crew wilde aansluiten. Q2, dan inmiddels Quinn genaamd, doet dit, maar er is
eigenlijk geen 'baantje' te vinden wat hem eer aandoet. Na diverse
pogingen tot het vinden van zijn plekje, besloot hij uiteindelijk toch
om zelfmoord te plegen. Het was Q die hem de mogelijkheid (vergif) hiertoe bezorgde.
janeway heeft nog meer ontmoetingen met Q's. ja, meervoud,
want er komt nog een vrouwelijke Q opduiken en janeway wordt
zelfs peettante van de zoon van Q. Deze jonge Q wordt op een
gegeven moment door Q onder haar hoede geplaatst om hem 'een
lesje te leren'.
Uit deze voorbeelden blijkt dat Q soms wel erg ongelegen komt en
graag mensen onder druk of zelfs intimideert, moeten we toch ook
erkennen dat hij wel het goede met de mensheid voor heeft en op
bepaalde punten zelfs jaloers is op ons. Feit is wel dat Q meestal lijkt
te verschijnen als mensen onder grote druk staan en daardoor vaak
een onberekenbare factor wordt in een situatie die al kritiek is.
We hebben tot op heden nog geen categorie gevonden om hem
onder te scharen en raden daarom iedereen aan die met hem in
contact komt om hier zorgvuldig mee om te gaan en de lessen te
leren die Q je voorschotelt: vaak kun je er beter van worden.

*
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: Ties Poulisse en Joyce Geurts

dankwoorden 'in volgorde van belangrijkheid':
cards en de lunch truck'.

Naam:

john de lancie.
Philadelphia, Pennsylvania.
20 maart 1948.
Marnie Moisman.
2 zoons; Keegan en Owen.
john de lancie, ook wel geaccrediteerd als john De Lancie, john
Delancie of john delancie is geboren en getogen in 'Philly' als zoon
van Andrea en john de Lancie.

Ceboorteplaats:
Ccboortcdatum:
Cctrouwd met:
Kinderen:

,

Als kind presteerde hij het
om op school te blijven zitten nadat hij, in vergelijking
tot andere kinderen van zijn
leeftijd, de meeste keren had
moeten nablijven. Er werd
zelfs een poos gedacht dat hij
'een beetje traag' was, maar
bleek uiteindelijk 'gewoon'
last te hebben van dyslexie.
Op zijn 14e vertolkte hij de
rol van Henry V in het gelijknamige toneelstuk op school.
Tot ieders verbazing bleek
hij hier heel goed in te zijn.
Zijn vader, een professionele hoboïst, die speelde bij
het Philadelphia Symphony
Orchestra,
opperde
toen
dat hij acteur zou moeten
worden.

'rekwisieten, cue

Veel mensen zullen john tevens kennen als colon el Frank Simmons,
uit Stargate SG-1, waarin hij ook een terugkerende rol heeft.
Het opvallende aan de rollen waarmee hij bekend geworden is, is
dat hij eigenlijk altijd wel voor de hoofdrolspelers een 'pain in the
ass' is. Hoewel je zijn rol als Simmons beter kunt scharen onder het
kopje 'bad guys'.
Ook heeft hij de rol van een Elder gespeeld in de serie Charmed,
hier speelt daarentegen een wezen dat aan het goede kant van het
spectrum bevind. Maar in alle drie de series speelt hij personages
met veel macht.
Voor de liefhebbers van zijn personage Q is het aan te raden om
het hoorspel 'Spock vs Q' eens te beluisteren, dit hoorspel is een
onderdeel van het Alien Voices project dat door john en leonard
Nimoy (Spock) is opgestart en wat tot zeer goede hoorspelen heeft
geleid.
Verder heeft hij in een zeer groot aantal series kleine bijrollen gehad
en heeft hij documentaires ingesproken voor Discovery Channel en
hij is regelmatig te zien in het conventie-circuit.

Enkele l~"Qkedweeties over John

ZIJn <Teveigen e:
•

Zijn twee zoons, Keegan en Owen, hebben eveneens rollen
vertolkt in Voyager. Owen als 'baby-Q' en Keegan als de 'teenager-troublemaker-Q', die tijdelijk onder de hoede van janeway
geplaatst werd door zijn vader. Keegan is evenals zijn vader een
graag geziene gast op conventies en al op jonge leeftijd een
behoorlijk entertainer.

•

john is de eerste acteur die het woord 'trek' spreekt in Star
Trek, namelijk in de finale van TNG 'All Good Things' (James
Cromwell, echter, is de eerste acteur die 'Star Trek' zei, in First
Contact, waarin hij Zefram Cochrane vertolkte).

•

Samen met Armin Shimmerman (Quark - DS9), Marina Sirtis
(Troi - TNG), johnatan Frakes(William T. Riker - TNG), Michael
Ansara (Kang in TOS, DS9 en VOV) en Richard Poe (Gul Evek in
TNG, DS9 en VOV) is john een van de weinige die in drie verschillende Star Trek series dezelfde rol heeft gespeeld.

john is voor de meeste lezers van ons blad bekend geworden door
zijn terugkerende rol als 'opperlastpak' Q. Deze rol zorgde ervoor
dat hij wereldwijd bekend geworden is. Hij speelde deze rol met
zoveel overtuiging dat de afleveringen waarin hij meespeelde tot de
populairste afleveringen horen. Zijn eerste verschijning in Star Trek
was in de allereerste aflevering van TNG. Een aflevering die aan het
einde van de 7 seizoenen nog een klein vervolg kreeg.

•

Hij is samen met Marc Alaimo (Dukat - DS9), Rosalind Chao
(Keiko O'Brien - TNG/DS9), jeffrey Combs (diverse gastrollen in bijna elke serie), jonathan Frakes«Will en Thomas) Riker
- TNG/DS9) en Tim Russ (Tuvok - VOV) een van de slechts
zes acteurs die in maar liefst tien seizoenen van Star Trek verscheen. Voor john zijn dit seizoen 1 t/m 4, 6 en 7 van TNG,
seizoen 1 van DS9 en seizoen 2, 3 en 7 van VOV.

Zijn grote doorbraak bij het Amerikaanse publiek was zijn rol als
Eugene Bradford in de soapserie Days of our lives. Deze rol speelde
hij van 1982 tot 1986. Gedurende deze periode won hij diverse
awards en verkreeg hij de reputatie van excentrieke creatieveling.
Tijdens een acceptatiespeech voor een van de awards sprak hij de
inmiddels legendarisch (en tijdens vele 'highlight'-clips vertoonde)

•

Hij was ooit de woordvoerder voor Compaq-computers,
gan speelt in een commercial voor Dell-computers.

Daarmee was het hek van de dam ...
john bezocht de Kent State University, waar hij een beurs wist te
verkrijgen voor de juilliard Drama School. Hierna sloot hij zich aan
bij het' American Shakespeare Theatre' in Stratford. Aan het einde
van het seizoen werd hem een contract aangeboden door Universal Studios in Californië. Gedurende de daaropvolgende paar jaar
speelde hij in meer dan 35 shows, waaronder 'Black Beauty' en
'The Thorn Birds' (op de Nederlandse tv met de vertaalde titel 'De
Doornvogels' te zien geweest). Vanaf 1980 bracht hij weer een jaartje door in het theater bij de Seattle Repertory Company, om daarna
weer terug te keren naar Los Angeles.

TFD magazine

Kee-

Wil je john persoonlijk ontmoeten? Kom dan naar Utopia 8: 19.20
en 21 oktober in het Bilderberg hotel te Scheveningen. ®
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Uit de doos

set als Kolos (A8).
Daar moeten we
het tot nu toe mee
doen.

Door: Harm Koopman
Hoe doe je als
tradingcard
zamelaar een
betoon aan een
unieke organisatie
in Nederland, die
zich jarenlang sterk
heeft gemaakt om
Star Trek acteurs
naar ons kikkerl
landje te halen?

laten we eens kijken of we een jaar
later meer succes
hebben met de
gast van Utopia
11,een leuke kerel,
altijd in voor een
geintje,
iemand
waar ik persoonlijk lol mee heb gehad op
een Belgische conventie, waar hij door
gebrek aan publiek, zich vermaakte met het
vrijwilligerskorps. Ik heb het over niemand
minder dan Max Grodenchik! Oeps... dat
valt niet mee, van Max is er slechts 1 gesigneerde tradingkaart. De eer wordt gered
door wederom een Deep Space Nine set,
'The Memories of the Future' uit 1999 heeft
een gesigneerde Rom (Al 7).
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'Th ere are always
alternatives', je praat wat heen en weer en
voor je het weet is er een idee geboren en
zit je tijdens een conventie met een van
de dames aan tafel, goh, 'welke Star Trek
acteurs hebben jullie nu de afgelopen jaren
allemaal naar Nederland weten te halen?'
Dat blijkt nog niet mee te vallen om het
even uit de losse pols op te sommen, maar
na een stief kwartiertje staan er toch aardig wat namen op papier. Vervolgens ga je
met dat lijstje even bij een paar andere vrijwilligers langs en je polst
of het hun ook een goed idee lijkt. Na diverse keren 'leuk, moet je
doen', zit ik nu te typen voor de S8ste uit de doos ...
Gaan jullie mee op reis langs alle Utopia conventies? Ja zeker, want
op iedere conventie was op z'n minst één Star Trek acteur aanwezig. Het begon allemaal in 2000 op de eerste Utopia ooit met
een bijzonder heerschap, ene J.G. Hertzier. Op dat moment begint
natuurlijk ook de speurtocht in mijn verzameling en omdat er heel
wat namen de revue gaan passeren, heb ik me dit keer beperkt door
alleen handtekening kaartjes in te scannen en naar onze vormgever
te sturen. Getuige daarvan zijn alle afbeeldingen op deze pagina's,
zou ik van alle Star Trek Utopia gasten gesigneerde tradingcards
hebben?
Gelukkig schrijf ik deze tekst in 2007, anders had ik gelijk al een
probleem gehad met Utopia's allereerste Star Trek gast ooit. HertzIer blijkt slechts 2 kaartjes te hebben gesigneerd in zijn toch niet

-::~~=:I onaanzienlijke

Star
Trek loopbaan. Hij is
te vinden als Gene(Al 2)
2003
afkomstige
Complete Deep Space
Nine set en in de,
uit hetzelfde jaar
afkomstige
Enterprise Season Two

--~~~~

Ik weet uit het hoofd dat het voor Utopia III (2002) een eitje is
om een handtekening kaart te vinden, natuurlijk heb ik gesigneerde
kaartjes van Ethan Phillips, maar heb ik ze ook van de andere gast,
Marc Allen Shepherd, Marc wie? 0 ja, dat was toch die stamgast
in Quark's bar! Precies wat ik dacht, Ethan
Phillips is maar liefst vier keer te vinden in
mijn collectie, maar van Morn kom ik niet
verder dan een gewoon kaartje, laat staan
een special en al helemaal geen handtekening. Wat overigens wel leuk is, is dat je
op de officiële website van Shepherd tot
op de dag van vandaag kunt vinden op
welke conventies hij allemaal is geweest.
Kijk maar eens op het volgende webadres:

Phillips' eerste handtekening stamt al uit
1998, in Voyager Profiles vinden we hem
uiteraard terug als Neelix (A9). Een jaar
later in Voyager Closer to Home doet hij
dat wederom als Neelix (A8) nog eens
dunnetjes over. Vervolgens vinden we hem
samen met vriendin lenniter Lien (Kes) op
een kaartje (DA2) in de Complete Voyager
set uit 2002. In datzelfde jaar is hij overigens als Ferengi Ulis (AA2) van de partij
in Enterprise Season One, dit laatste kaartje kocht ik
destijds nota bene
op, jawel Utopia IV.
Over
Utopia
IV
gesproken,
dat
was
de
topper
qua Star Trek gasten, maar liefst 4
personen maakten
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aan, maar dan in de veel bekendere Enterprise rol als Admiral Forrest(BBA2) , naast
deze zogenaamde Broken Bow handtekening is hij zelfs in dezelfde eerste seizoen
set nog een keer van de partij als Klingon
captain (AAS). Maar in hetzelfde jaar is
Vaugh net als Robin Curtis ook nog eens te
vinden met een handtekening in de filmset
van Nemesis, ditmaal zet hij zijn handtekening als de Romulan Telek R'Mor (RA10)
uit Voyager's 'Eye of the Needie'. Tot slot
doet Vaugh Armstrong zijn handtekening
als admiral Maxwell Forrest (dit kaartje is
niet genummerd) nog eens dunnetjes over in de laatste Enterprise
seizoenset uit 2005.

hun opwachting: arrett Wang, Robin Curtis, Chase Masterson en
Lolita Fatjo. Met zoveel gasten moet er het nodige aan handtekening kaartjes te vinden zijn, en ja hoor, Garrett Wang is driemaal
van de partij, Robin Curtis tweemaal, Masterson eveneens tweemaal. Fatjo helaas niet, want je moet wel een hele grote naam van
'achter de schermen' zijn, wil je een officieel eigen handtekening
kaartje krijgen.
Mister Wang, oftewel Harry Kim, vinden we, net als Phillips, in Voyager Profiles (A3), Voyager Closer to Home (A9) en tenslotte ook in
Complete Voyager, maar dan in de gedaante van Buster Kincaid , uit
'The adventures of Captain Proton' subset (PA4). Robin Curtis daarentegen is van de partij als de Romulan Tallera (A15) in de set van
het zevende seizoen van TNG en als een van de drie Star Trek Utopia acteurs met een officiële handtekening uit een van de filmsets.
jammer dat er wederom is gekozen voor Tallera (RA11), maar beter
iets dan niets zullen we maar zeggen. Tot slot in dit Utopia jaar is
Chase Masterson te vinden in 'The Memories of the Future' als Leeta
(A20) en in de Complete Deep Space Nine set (A12). Als completist
moet ik daar dan bij vertellen dat Chase het niet zo nauw neemt
met haar kleur pen, als je de Redemption kaart terug stuurde kon je
een blauwe, zilveren of gouden handtekening retour verwachten.
We gooien de klok een jaar vooruit, Utopia V (2004) met net als in
2002 weer twee Star Trek acteurs, waarvan ik zeker weet dat ze in
mijn verzameling zitten, Robert O'Reilly en Vaugh Armstrong. Net
als Max Grodenchik en Chase Masterson is de allereerste Robert
O'Reilly te vinden in de Deep Space Nine set 'The Memories of the
Future' uit 1999. Met een afbeelding in zijn meesterrol als Chancellor Gowron (A11) voorziet hij deze kaart van zijn handtekening. Om
het in 2003 nog eens over te doen, maar dan voor de rol van KagoDarr (wederom A11) in Enterprise seizoen twee. De andere party
ganger van dat jaar, Vaugh Armstrong, sluit daar natuurlijk keurig bij

2005? Nee Utopia VI zul je bedoelen. Jawel, wederom een jaar met
twee Star Trek gasten. Oftewel de vierde
Star Trek dame, Denise Crosby, en de achtste Star Trek heer, jeffrey Combs, die Utopia naar Nederland heeft weten te halen.
Beiden zijn natuurlijk doorgewinterde Star
Trek acteurs en dan ook de nodige keren
van de partij in de vorm van gesigneerde
tradingcards. Denise heeft, net als Ethan
Phillips en Vaugh Armstrong zelfs viermaal
gesigneerd, jeffrey Combs moet het met
eentje minder doen.

I

De eerste Denise Crosby hand-I
tekening stamt uit 2000 en is
gezet op een zogenaamde
oversized tradingkaart voor
haar rol als lieutenant Tasha
Var (A1) in de Rittenhouse
'The Women of Star Trek in
Motion' set. In dat zelfde jaar
signeert ze nogmaals als lieutenant Tasha Var (A3), maar dan in de Skybox 'The Next Generation Profiles' set. In
2002 is Denise Crosby dan net als Robin
Curtis en Vaugh Armstrong van de partij in
the filmset van Nemesis, wederom net als
Robin & Vaugh in een Romulan vertolking
Maar niet zomaar een, nee ongetwijfeld
de beste van de drie, namelijk die van Sela
(RA1) uit de Next Generation aflevering
'Redemption'. Tot slot vinden we Denise
dan ook wederom als lieutenant Tasha Var
(dit kaartje is niet genummerd) in de Quotabie The Next Generation uitgegeven in 2005.
jeffrey Combs duikt voor het eerst op in tradingcard land in 2003.
Hij signeert dan voor zijn rol als Weyoun
(A14) in Rittenhouses Complete Deep
Space Nine kaartset en voor zijn vertolking
als de Andorian Shran (AA14) in de Enterprise seizoen twee set. Dat laatste herhaalt hij in 2005 in de laatste seizoen set
van Enterprise met een niet genummerd
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Op naar 2006, het jaar van Connor Trinneer. Nog nooit lukte het mij om mijn
echtgenote mee te krijgen naar Utopia,

.15

maar om de een of andere reden was dat
dit keer geen enkel probleem. Nee, sterker
nog ze wilde zelfs met die spetter op de
foto! Geloof het of niet, maar die hangt nu
hier aan de wand tussen tientallen tradingcards. Wat tradingcards betreft is Con nor
Trinneer overigens een rustig heerschap.
Ondanks zijn A-rol in Enterprise heeft hij
slechts een keer gesigneerd, uiteraard was
dat als Charles 'Trip' Tucker the third (A7)
in Enterprise's derde seizoen set.
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Ja, Harm zou Harm niet zijn als de cornpletist nu ging zitten wachten op [ohn de Lancie (oftewel'Q'), aangekondigd voor Utopia VIII, de laatste, snik. Nee, er was nog zoiets als
'Outiawed' en wie was daar als gast? Juist Dominic Keating!
Geloof het of niet, net als Connor Trinneer een A-rol en net als Connor Trinneer in al die jaren slechts één gesigneerde tradingcard. We
vinden Malcolm Reed (Al) in de allereerste seizoen set van Enterprise uit 2002.
Oké, tot slot een woord van dank namens alle Flying Dutch leden
en ex-leden voor de vele uren plezier en gein met alle, door jullie naar Nederland gehaalde, Star Trek acteurs! Uiteraard spreek ik
de wens uit dat Utopia VIII de beste en grootste ooit zal worden,
aan de aangekondigde Star Trek gast zal het niet liggen. [ohn de
Lancie verslaat, met tot op dit moment maar liefst zes gesigneerde
tradingcards, met gemak alle door jullie naar Nederland gehaalde
voorgangers .... Als hij daadwerkelijk verschijnt op Utopia VIII is dat
misschien een mooie gelegenheid voor een posthum editie van 'Uit
de doos - a tribute to Utopia'. Wie weet?

(OLUMN

Hier wil ik het dan deze keer bij laten ... Ho,
stop ander woord ... er was nog zoiets als
'Dinner with ... .' wederom georganiseerd
door de Utopia crew, gast aldaar was ene
Tucker Smallwood. Tucker wie? Ja, Tucker
Smallwood deed een rolletje als Xindi-Humanoid en signeerde als zodanig in Enterprise seizoen drie (kaartje A27). Harm 'mr.
fizzbin' Koopman een completist? Hoezo?
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In totaal staat de teller voor Utopia, voor
. acht, dus op 15 naar
van ediItle
Nederland gehaalde Star Trek acteurs en
actrices ... waar een kikkerlandje al niet groot in kan zijn!! Nogmaals heel veel dank!!

I

DOMINIC

KUATINCO

\,1 aanvang

In mijn vorige 'uit de doos' liet ik weten dat er een nieuwe tradingeard set rondom Deep Space Nine aan zit te komen, voorlopige
release datum was 20 juni 2007, op het moment van aanleveren
van deze tekst is die echter verzet naar 1 augustus 2007.
De laatste 'uit de doos' van 2007 ga ik
hopelijk toch wijden aan die set. Lukt
dat niet, ga ik jullie misschien wel trakteren op een portie [ohn de Lancie dat zijn
weerga niet kent... of wie weet wat Uto-

pia nog voor on, in petto zat hebben? Of
toch maar een begin maken met Star Trek
gamecards? Voorkeur? Laat het me weten"
via harm@tfd.nl!! <IJ.>
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UrrOPIA

Fun stuff.
Dat is hoe we de extraatjes noemen die Utopia een conventie
maken en onderscheidt van een beurs. Extraatjes zoals de intro-clips
van de acteurs, de leuke quizzes. de tombola, onze eigen boyband
Boyz, aparte panels, workshops, fanclubstands, de cocktailparty, de
VIP party, het uitgebreide feest, etc. etc. Echter, ook al zijn deze
items ontzettend leuk en kleden zij het geheel aan, het maken en
organiseren van al dit leuks is een heel stuk extra werk. Veel mensen onderschatten dit en beseffen niet hoeveel tijd en energie deze
extra franje kost. Echter, we blijven het doen! Zo ook voor de laatste
Utopia. Erwordt weer hard gewerkt aan de acteursclips en vele uren
zoek en montagewerk zijn reeds voorbijgegaan en staan ook nog in
het verschiet. Ook organiseren wij een speciaal panel: een Utopia
bestuurspanel wel te verstaan. Voor het eerst en ook meteen het
laatst, zullen de drie "head honcho's" van Utopia antwoord geven
op (bijna) alle vragen van de bezoekers! Vanzelfsprekend kunnen
wij al enigszins inschatten wat men zal gaan vragen, maar wellicht
worden wij nog door jullie verrast?! Ook is er een vast item van het
programma verdwenen om plaats te maken voor iets vernieuwends
en verrassends om van de laatste Utopia DE conventie te maken
zodat die nog een lange tijd in onze herinnering zal nadenderen!
Het enige tipje dat we van de sluier zullen oplichten is dat we ons
wel eens laten inspireren door tv shows en/of series en dan bedoelen we niet hetgeen dat in Nederland wordt gemaakt. .. Zo'n inspiratie zou wel eens terug kunnen komen op Utopia 8.

Workshops zijn ook een vast onderdeel van Utopia en zoals altijd
verblijden we vriend en vijand weer met de con-dance workshop .

Tessaen de Dutchies (hmm dat klinkt bijna als een rockband) zullen op de zaterdag laten zien hoe je nu eigenlijk hoort te dansen
op de zaterdagavond party. Daarnaast zal er gepokerd worden als
in The Next Gen en laat men zien hoe dat nu eigenlijk moet. Wie
weet kunnen wij jullie nog wel meer leren dan het Texas Hold'em
verhaal; het ECHTE pokeren bijvoorbeeld! Nog meer workshops?
Zeker, maar een beetje mysterie moeten we er in laten, zodat ieder
nog vol verlangen naar het programma uit zal kijken. Tot zover de
'Fun Stuff'. Wij beseffen dat menigeen deze column leest om wat
te weten te komen over de acteurs die op Utopia 8 zullen komen.
Vanzelfsprekend hebben wij naar ons forum gekeken om te peilen wat men nu het liefste wil. Een vaak geuit verlangen hebben
wij geprobeerd waar te maken. Helaas is dit praktisch onmogelijk
(wij praten nu over een bepaalde serie). Uiteindelijk zijn we nu vele
onderhandelingen verder en begint ons net zich te sluiten over een
aantal mensen. Wie dat zijn staat nu inmiddels op onze website. Wel
kunnen wij zeggen dat wij zullen proberen om de sfeer van Utopia
IV weer terug te brengen en wellicht te evenaren. De 8e moet tenslotte oneindig worden en wij zijn goed onderweg om dat bewaarheid te laten worden. Tot het oneindige; Utopia 8 en als je deze
laatste woorden nog leest en nog geen kaartje hebt; shame on you!
Kopen, snel op www.utopiasite.com want je kleinkinderen moeten
vertellen dat je de laatste Utopia hebt gemist kan toch echt niet ...

~isclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid van
de schrijver ervan. De TFo kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk
gehouden worden voor hetgeen hierin gezegd enlo! aangeboden wordt.
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en beschikbarehoeveelheidmiddelen bij degenedie het geld ontving.
Bijzondereomstandighedenzouden aan het eind van het jaar worden
behandeld, en verrekendmet een navordering of terugbetaling.

Allereerst dank aan degenen die het artikel gelezen hebben en zij
die hebben gereageerd met vragen en opmerkingen. Als gevolg
hiervan heb ik besloten om dit Errata te schrijven, er waren nog wat
punten blijven liggen, er waren nog wat open eindjes en natuurlijk
wat vragen van jullie.

Geld
In het artikel van J. Sykesen anderen dat ik vertaald had, stond het
een en ander over het geldgedrag binnen de U.F.P.,dit laat echter nog wat te wensen over. Maar ik kon de vinger niet op de zere
plek krijgen en duidelijker uitleggen wat er bedoeld wordt. Toen
ik rond half april het boekje 'Morgen; 71 Toekomstbeelden van
Wetenschap en Maatschappij' kocht van Isaac Asimov1 kon ik niet
vermoeden dat toen ik er twee weken later in begon te bladeren
het antwoord op mijn vraagstuk daar in zou staan. Dat antwoord
ga ik hier voor jullie citeren.
I. Asimov 'Morgen'
'Change!')

(IS

) (Oorspronkelijke Titel

Door deeeuwenheenzijn financiëletransactiessteedsminder tastbaar
geworden. Metalen muntstukken die overal gebruikt kunnen worden,
hebben bepaalde waardevolle ruilvoorwerpen verdrongen. Bankbiljetten, waarop een bepaald bedrag gedrukt staat, kwamen voor munten
in de plaats. Cheques,zelfgemaakte schuldbekentenissenvoor ieder
willekeurigbedrag, begonnen de bankbiljetten van de overheid te verdringen. Kredietkaarten,eenmaandkwantum chequesbij elkaar, kwamen in de plaats van individuele cheques.
De volgendestap? Automatische berekening van wat je netto waard
bent, met inachtneming van elke transactie? Stel dat iedereen een
apparaatje had dat afgestemd was op haar of zijn duimafdruk, of op
de chemischesamenstelling van zijn of haar zweet, of iets nog veel
subtielers.Stel dat dit apparaatje na op een bepaalde manier te zijn
ingesteld een nauwkeurige opgave kon doen van je liquide middelen
- de hoeveelheidgeld die je voor transacties beschikbaar hebt. Iedere
transactie waaraan je deelnam- geld verdienen,geld investeren,geld
uitgeven, van het kopen van een krant tot het verkopen van General
Motors - zou pas rechtsgeldig zijn wanneer de apparaatjes van ou«
betrokkenenwerden aangeslotenop eencomputerterminal, die dan de
benodigdebedragen (in elektronpulsen) van de ene rekening naar de
anderezou overschrijven.Waarwe dan meete maken zouden hebben,
zou een eindelozeopeenvolging zijn van ogenblikkelijk uitgeschreven
chequesvoor elk bedrag benden het totaal van de beschikbareliquide
middelen.

In zo'n samenlevingzonder contanten, zouden begrippen als geld en
welstand minder belangrijk worden omdat ze niet zo op de voorgrond
treden. En dit zou vooral het geval zijn als de samenleving in de volgende eeuw een of andere logischemethode zou vinden om de ongelijke verdeling van het bezit althans enigszinsop te heffen. Verderzou
in zo'n samenleving zonder contanten het opbrengen van belasting
minder pijnlijk zijn omdat de betalingen nooit te zien zouden zijn.
Misbruik? Daarvan zou juist wel eens minder sprake kunnen zijn,
doordat vervalsingen en belastingontduiking moeilijker zouden worden. Eendeel van het onmenselijkevan een computer isgelegenin het
feit dat hij, eenmaal 'goed geprogrammeerd' en zonder haperingen
doorwerkend, volkomen eerlijk is.
De clou zit hem vooral in het gedeelte na het midden. Dit is het
punt waarop zowel Marx, Sykesen Roddenberry bij elkaar komen.
Als Picard (en Kirk) zegt (zeggen) dat er geen 'op geld gebaseerde'
economie bestaat in hun tijd hebben zij gelijk, het tastbare geld is
verdwenen, maar we spreken in TOS wel over 'credits' en later in
VOV spreek Paris ook over 'credits' (Replicator en Holodeck tegoeden) en laten we Riker niet vergeten die een weddenschap met
Quark heeft. Tot nu toe spraken wij over geldgedrag binnen de
U.F.P. niet daar buiten, maar hoe komen Federation Officers aan
bijvoorbeeld 'Gold pressed Latinum'? In DS9 zien we diverse officieren met dit geld betalen waaronder Dax (Opnieuw meer vragen
dan antwoorden!).
En natuurlijk herinnert iedereen zich de aflevering waarin [ake van
Nog moet leren om te ruilen omdat lake zo nodig 'The Human'
moet uithangen die geen geld nodig heeft, om een cadeautje voor
zijn vader te kopen; een Honkbalkaartje. En als slagroom op de
cake, zoals eerder genoemd staat in de grondwet onder hoofdstuk
VIII Artikel 53 de vermelding 'budget': dat op zichzelf sugereert al
het bestaan van een betaalmiddel.
De staat die Sykes in zijn artikel beschrijft is een Marxistische staat,
de staat heeft de totale controle op alles wat voor het volk van
overlevingswaarde is, inclusief het transport en de economie. Dit is
ook wat Marx beschrijft in het Communistisch Manifest, de reden
die Marx aanvoert waarom de staat deze controle uit moet oefenen is dat hij wil dat alle inwoners gelijk zijn, in alle opzichten. De
weg die Marx beschrijft is er een van een radicale overgang, van
vrijheid in onderdrukking en uitbuiting via een dictatoriale staat
van absolute controle naar een democratische staat van vrijheid en
gelijkheid, zonder onderukking en uitbuiting zonder het verschil
tussen rijk en arm. En dit laatste is alles wat 'the Great Bird of the
Galaxy' ons voorhoudt als het gaat om de levensstandaard binnen
de U.F.P.

De overheidzou automatisch haar geldelijk aandeel uit elke transactie
kunnen innen, waarbij ze zich baseerdeop de omvang van de koop
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Marx vindt overigens dat de weg van een dictatuur een noodzakelijk kwaad is, alleen zo kun je de maatschappij 'kweken' naar het
denk niveau dat gewenst is binnen 'ons' utopia, namelijk een leefgemeenschap zoals de U.F.P.

Mijn definitieve conclusie op dit punt:
De U.F.P.is een Democratische Marxistische Staat die levensvatbaar
is indien de mensheid zich door de omstandigheden genoodzaakt
acht het complete zelfbewustzijn op te offeren voor een collectiefbewustzijn van individuele zelfopoffering en pure naastenliefde,
waarbij het verlangen tot het bezit van 'wat dan ook' totaal is uitgebannen. Geld in deze zal uiteindelijk vanzelf sterven.
De drang in onze maatschappij tot het samen komen van staten
en personen is ongekend, de wereld spreek over een 'verenigd
Europa', de U.N. komen nader tot elkaar en de recente oorlogen
(hoe vreselijk ook) dragen op de lange termijn bij aan deze eenwording. Bush, de Satan (dan wel Hitier) van onze tijd, maar geen Satan
bestaat zonder een reden en doel. En Satan zal alle kinderen Gods
regelrecht naar hun Vader sturen of hij dit nu zelf ziet of niet.
De wereld zal één worden, wanneer en hoe dat zullen wij niet meer
mee maken, onze kinderen en kleinkinderen misschien wel. En het
zullen die kinderen zijn die ons Utopia gaan bouwen, maar laten
wij hun wel alvast het goede voorbeeld geven en hen kennis laten
maken met dat Utopia, via onder andere Star Trek (En nu raak ik op
dreef dus stop ik maar even voor ik doordraaf!).

President
op de vraag of er nu 1 of 2 presidenten zijn heb ik nog geen antwoord gegeven, ik denk dat de genoemde argumenten en artikelen
uit blad 2, april 2007 genoeg zijn om te zeggen dat het er slechts 1

Rechtspraak
Het thema 'rechtspraak' hebben we slechts heel even aangestipt,
namelijk de berechting van (toenmalig) admiral Kirk voor de Federation Council in ST: IV. Natuurlijk zien we in Star Trek vaker 'rechtspraak' voorbij komen, denk even aan de militaire rechtbanken
waar onder andere Data berecht wordt. Zelfs captain Kirk heeft een
'politie functie' en waarschijnlijk ook een 'gerechtelijke functie' wanneer hij Harry Mudd ondervraagt over de aanschaf van zijn schip in
"Mudd's Women" (yI/aar blijft de 'Trias Politicae'?). Maar ook het
civiele recht van bijvoorbeeld de Bajorans die over Dax besluiten
of ze wel of niet uitgeleverd kan worden voor misdaden begaan
door een eerdere gastdrager van de Symbioot. Om daar hier nog
dieper op in te gaan heeft denk ik weinig nut, dat lijkt mij meer iets
voor een apart artikel en misschien niet eens van mijn hand. En het
onderwerp heeft mijns inziens weinig te maken met de onderwerpen zoals behandeld in de 'Ex Astris... ' artikelen serie.

Serie
Ik schreef al eerder dat het misschien wel leuk zou zijn als Paramount een Star Trek serie begon die wat dieper op de politieke
lagen inging, graag doe ik in die trant het volgende voorstel:
Maak een serie waarvan de verdeling er als volgt uitziet:
Seizoen 1: 22 afleveringen. We volgende de 'crew' van een
Romulan Warbird en hun avonturen (Ala TNG en VOY).
•
Seizoen 2: 24 afleveringen. We volgen een stel militaire advocaten (Ala de serie JAG. of Law and Order en dergelijke).
•
Seizoen 3: 24 afleveringen. We volgen de politieke ontwikkelingen binnen de U.F.P.zowel van de Federation Council als
van de kleinere locale overheden zoals Vulcan.
•
Seizoen 4: 24 afleveringen. We brengen diverse verhaallijnen
uit de eerste 3 seizoenen bij elkaar.

•

De overige 3 seizoenen zijn ook wel op te vullen, bijvoorbeeld met een medische seizoen, politie (of bijvoorbeeld Section 31) seizoen en misschien wel
'gewoon' een 'soap' seizoen. Waarmee ik de levens
van de 'gewone' burger bedoel (Ideeën genoeg zou
ik denken!).

What the bleep ...
Misschien dat u de link tussen het filosofische gedeelte
en de overige Ex Astris artikelen niet kunt leggen, ik
ook niet, althans niet duidelijk, ergens is het wel degelijk van belang.

is. Persoonlijk vind ik de volgende argumenten het belangrijkst, de
president uit ST: IV die de noodtoestand afkondigt en de president
uit DS9 die ook de noodtoestand afkondigt en 'martial-Iaw' invoert.
Daarnaast spreek de grondwet ook niet van een 2de president. En
als klap op de vuurpijl natuurlijk de president uit ST:VI die overleg
pleegt met de Ambassadeurs en Starfleet Command over de situatie
Kirk en dan een besluit neemt waar zowel Star Fleet als U.F.P.het
'maar mee moeten doen'. En dat was mijn uitspraak en daar 'moet
u het maar mee doen'. En een president is nu eenmaal ook een
voorzitter en sterker nog het Engelse 'president' is in het Nederlands
vertaald 'voorzitter', voorbeeld: 'The president of the motorcycle
club did not participate in the race'
De voorzitter van de motorclub deed niet mee aan de race'. Waarin duidelijk de voorzitter een
president genoemd word.

='
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Onze manier van denken verschilt van die van anderen
en verschilt ook ten opzichte van Star Trek en onze eigen wereld
(Kijk ook eens naar "What the Bleep do we Know?", en met name
het eerste gedeelte, het stuk over de Indianen die de boten van
Columbus niet kunnen zien, dan zult u de dingen begrijpen die ik
bedoelde). Ideeën uit onze wereld verplaatst in Star Trek geven een
andere dimensie aan die ideeën, zoals in het stuk over Marx duidelijk naar voren is gekomen.

Vrijmetselaar?
Als ik naar Star Trek kijk, zie ik duidelijk invloeden van Marx in Star
Trek terugkomen, deze kenmerken werden alleen maar duidelijker
na de jaren 1960, de films en later The Next Generation. Ik denk dat
Gene Roddenberry (The Great Bird of the Galaxy) heel sterk door
Marx dan wel door 'het communisme' is beïnvloed dan wel geïnspireerd. Er doen 'geruchten' de ronde dat Gene Roddenberry in
Amerika lid was van een onderdeel van de kerk die zich 'The (Free)
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Masons' noemt (De (Vrij)Metselaars). Wat daarvan waar is weet ik
niet, wel kun je in Star Trek bepaalde ideeën van de vrijmetselaars
terug vinden, echter zijn deze ideeën weer niet beperkt tot deze
wijze van denken en ik wil hier dan ook geen enkele claim leggen op
dat gebied en verder onderzoek naar dit gerucht is dan ook vereist
wanneer men überhaupt enig zinnig woord hierover wil zeggen/
schrijven, misschien iets voor iemand die beter bekend is met het
onderwerp dan ik en kan hij/zij daar eens een artikel aan wijden.
Dan nog dit:
Voor meer informatie over:
Star Trek en religies: Religions of Star Trek
Star Trek en ethiek en filosofie: The Ethics of Star Trek
019530-4
The Metaphysics of Star Trek~SBN: 0 6'> 091 4 ~

1' Q
t\j.O-06

Enterprise
En wat bedoelde ik in het eerste deel met dat we 'Enterprise' even
buiten beschouwing laten omdat er zoveel fouten in zitten? Allereerst was 'Enterprise' in den beginne geen Star Trek, die 'bevestiging' kwam pas veel later. Om even een punt op te noemen, wat
'Enterprise' ongeloofwaardig maakte was dat de 'transporter' in het
begin alleen voor 'goederen' bedoeld was en niet voor personen, al
vrij snel werd dit 'obstakel' overwonnen. Natuurlijk zie ik de praktische reden wel, maar dat maakt de serie er in de eerste instantie niet
veel geloofwaardiger op. Daarnaast is er heel wat 'gerommel' in
de bestaande 'tijdslijn' die ineens door 'Enterprise' veranderd werd.
De Aarde en de Romulans vochten een oorlog uit die leidde tot
de 'Neutral Zone' uit 'Balance of Terror' (TOS). Deze oorlog werd
gevochten met schepen die van veel mindere kwaliteit waren dan
de NX-01. Ze hadden geen 'viewscreen' en geen 'transporters' (beiden bestonden nog niet) en de wapens waren veelal van 'nucleaire'
aard (atoomwapens). In ENT zien we duidelijk dat die oorlog nog
niet is geweest, we zien zelfs wanneer er een opstart gemaakt wordt
met het oprichten van een U.F.P.,dat die oorloq niet is geweest, we
zien ook dat de Aarde over betere wapens beschikt dan in de TOS
aflevering wordt gesuggereerd. We zien Romulans (dat wil zeggen
we zien dat Vulcans Romulans zien) terwijl we in de bewuste TOS
aflevering te weten komen dat zowel Spock als de mensen verbaasd
zijn over het uiterlijk van de Romulans. Spock zegt wel dat hij nu
de 'geruchten' uit de oudheid over de Romulans begint te geloven.
Dat wil zeggen de geruchten dat Romulans en Vulcans ooit 1 volk
waren. Er is in de TOS aflevering geen enkel bewijs te vinden dat er
ten tijde van 'captain Archer' ooit sprake is geweest van contact met
de Romulans door de Vulcans en anders zouden de overheden van
zowel de Romulans als van de Vulcans deze informatie zeer goed
moeten hebben 'dood' gezwegen.
Natuurlijk zijn er meer voorbeelden te vinden als men beter zoekt
en natuurlijk mogen er fouten gemaakt worden, maar dit was voor
de doorslag om ENT buiten deze artikelen reeks te houden, mocht
er in de toekomst nog meer 'feiten' door ENT onderuit gehaald
worden, dan kan ik ten minste zeggen dat ik mijn reeks van artikelen niet hoef aan te passen. Mocht ENT onverhoopt toch met goede
'feiten' komen kan ik die later nog toe voegen en zeggen, kijk ik zat
fout en heb mijn artikelen aangepast. Ik wil hier niet mee zeggen
dat ik ENT een slechte serie vind, integendeel, ik heb van elke aflevering genoten!

Marx
Ik gaf een 'waarschuwing' voorafgaand op het stuk over Marx en
het communisme; ik heb echter nooit verteld wat daar de reden
van was. Het is mijn ervaring dat het spreken over het communisme
en over Marx' gedachtegoed in Nederland heel erg gevoelig ligt,
meer dan in andere landen in de wereld. Ik ben er zelfs een keer
voor bedreigd, vandaar mijn voorzichtigheid als het om dit onderwerp gaat. Ik gebruik wel harde woorden in dat gedeelte van het
artikel, maar dat is / was noodzakelijk om mijn standpunten duidelijk te maken. Mijn excuses als ik iemand op de spreekwoordelijk
tenen heb getrapt. We spreken overigens van Marx, maar ondanks
dat Engels zich afzijdig en bescheiden opstelde, heeft hij ook duidelijk invloed gehad op het Marxisme en op het Communistische
Manifest.
Ik heb ergens 'Neat as Pins' vertaald met 'Keurig Netjes', dit omdat
dit de enige natuurlijk passende transcriptie is van dit gezegde, de
letterlijk vertaling is Kaal als de Naalden (ook wel Toren) (Kaal als de
Neten) en zelfs mijn in Amerika wonende familie kon niets anders
verzinnen, tot ik op de proppen kwam met een mogelijk andere en
betere vertaling, 'Goed als de Naalden' (als in een goede wijn <A
Neat Wine» ofte wel 'goedzakken' was misschien een beter (lees:
leuker) alternatief geweest, al geef ik toe dat 'keurig netjes' ook wel
leuk staat in de context van het geheel.
Wat is Geo-Galaxtische Distributie? Geo is Aarde (als in planeet),
Distributie langs alle Galactische Aarden, oftewel de distributie langs
alle bewoonde planeten in het bekende universum behorende tot
de U.F.P.

1 (Isaak Asimov)
Wat ik niet wist, tot ik onlangs eens (echt) de tijd nam om naar
de CD 'Inside Star Trek' te luisteren, is dat Isaak Asimov en the
Great Bird of the Galaxy (Gene Roddenberry) jarenlang vrienden
zijn geweest. Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat Isaak Asimov
een belangrijke invloed was op mijnheer Roddenberry, maar dat ze
elkaar kenden wist ik niet. Het verbaast mij dan ook achteraf een
stuk minder dat de oplossing voor het vraagstuk (zoals behandeld
aan het begin van dit schrijven) in de woorden van Isaak Asimov
gevonden kan worden. Ik vermoed nu dat er veel meer zaken verduidelijkt kunnen worden wanneer er eens een dieper onderzoek
naar deze vriendschap en naar hun verhalen en ideeën zou komen
(Voelt iemand zich geroepen?).
Hiermee ga ik echt de artikelenserie 'Ex Astris.. .' afsluiten en ik wil
deze ruimte gebruiken om de trouwe lezers te bedanken voor hun
tijd en interesse en geduld. Natuurlijk dank ik ook alle mensen die
in de loop van de serie hebben gereageerd en indirect hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit laatste deel in de serie.
Het was een lange zit dit alles te schrijven, het was ook voor de
redactie niet altijd even gemakkelijk om met deze teksten uit de
voeten te komen en dan ook alle respect naar zij die dit artikel hebben gescreend en gecorrigeerd. Zonder jullie bijdrage zou dit een
heel slecht geschreven (lees: gespeld) artikel zijn geweest. Ik hoop
dat jullie er net zoveel plezier aan hebben beleefd met corrigeren
en te lezen als ik had het te schrijven en jullie weer op de vingers te
tikken als jullie er naast zaten. En ook qua vormgeving was ik niet
altijd de gemakkelijkste, maar je hebt het wel voor elkaar gekregen,
met dank aan Adam. Dank allen. ®

Grapje: "Moeten we op bosis van de laatste ENT aflevering eigenlijk

niet zeggen dat de complete ENTserie eigenlijk een extra lange TNG
aflevering was?"
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Voorgelezen
Titel:
Star Trek - Crucible:
....... McCoy - Provenance of Shadows
Auteur:
David R. George 111
ISBN:
0-7434-9168-8
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan
van Star Trek is er een hele reeks boeken uitgegeven. Dit boek is het eerste in een serie
van drie, geschreven rondom één specifiek thema: hoe één gebeurtenis het leven
van drie personen elk afzonderlijk voor de
rest van hun leven bepaalt. In deze serie is
dat het bezoek van de bemanning van de
Enterprise aan de 'Guardian of Forever' en
dan met name het bezoek van eerst dokter McCoy en daarna van kapitein Kirk en
commander Spoek. Het verhaal in dit boek
begint als Kirk en Spoek, dokter McCoy
belemmeren om Edith Keeler te redden
van een dodelijk ongeluk, om daarmee de
tijdlijn die is verandert te herstellen. Terug
aan boord van de Enterprise blijft McCoy
naweeën houden van het bezoek aan de
Guardian, maar probeert zijn leven weer op
te pakken. Dat lukt hem alweer redelijk als
hij een medisch mysterie op het spoor komt,
waar hij maar niet de oplossing voor kan
vinden. Maar ondanks dat blijft hij geplaagd
worden door nachtmerries van gebeurtenissen die hij niet beleefd kan hebben, maar
die wel zo ervaart. Ook op liefdesgebied wil
het niet erg vlotten. Hij heeft relaties, maar
die mislukken op de een of andere manier
altijd. In het achtergrondverhaal gaat het
McCoy niet veel beter af. Hij is gestrand in
de jaren dertig van de 20e eeuw, heeft Edith
Keeler gered van een aanrijding maar wacht
tegen beter weten in op redding door Kirk
en Spoek, die echter niet komen. Dus probeert hij er van alles aan te doen om een
teken van leven door te geven zodat Kirk
en Spock er in de toekomst achter kunnen
komen waar McCoy gestrand is. Dit is echter zonder resultaat. En dus probeert hij een
nieuw leven op te bouwen in de 20e eeuw,
onopvallend om de tijdlijn zo min mogelijk
in gevaar te brengen. Maar het kwaad is
uiteraard al geschied. Amerika doet pas veel
later mee aan de Tweede Wereldoorlog,
wat als gevolg heeft dat de As-landen, NaziDuitsland, Italië en Japan de hele wereld veroveren op het Amerikaanse continent na.
Met 'Provenanee of Shadows' heeft David R.
George 111 een waar meesterwerk geschreven. Hij heeft de tweeverhaallijnen op een
dusdanige wijze in elkaar gevlochten dat je
het boek nog net niet in één keer uitleest.
Daarvoor is het boek ook te dik. Het lijkt ook
alsof je twee verhalen in één keer aan het
lezen bent, terwijl je dus feitelijk één verhaal
leest. Met ruim zeshonderd pagina's is dit
boek het langste Star Trek verhaal dat tot
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nu toe geschreven is. Maar dat is zeker geen
minpunt. Het verhaal is bijna biografisch
geschreven, vanaf de gebeurtenissen bij de
Guardian tot aan de dood van McCoy in de
24e eeuw. leuk detail ook is het korte optreden van een karakter uit een alternatieve
tijdlijn die gebruikt is in de DS9-aflevering
'Far beyond the Stars. Zijn er minpunten
over dit boek te vermelden? Het antwoord
is kort en bondig, nee. Dit is een absolute
aanrader voor elke Star Treklezer.
Titel: ...•................ Star Trek - Crucible:
........... Spock - The Fire and The Rose
Auteur:
David R. George 111
ISBN:
0-7434-9169-6
•

I
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In het tweede deel Van de Crucible-reeks
is Spock de hoofdrolspeler. Ook hij ervaart
de gevolgen van de gebeurtenissen bij de
Guardian of Forever. Hoewel zijn rol in het
hele verhaal er één was van toeschouwer;
hij moest alleen uit zien te vinden wanneer
en waar McCoy op de plaats van bestemming kwam, laat dit avontuur hem niet
onberoerd, ook al is hij half-Vulcan. Hij
zorgde er samen met Kirk voor dat de originele tijdlijn werd hersteld, door Kirk McCoy
tegen te laten houden, zodat hij Edith KeeIer niet redde van een auto-ongeluk. Maar
daardoor liet hij ook toe dat Kirk de liefde
van zijn leven liet schieten om de geschiedenis te herstellen. Spock kamt daardoor
met een enorm schuldgevoel. Hij kan niet
met deze gevoelens van schuld en spijt
overweg en is niet bereid deze gevoelens te
accepteren en te verwerken. Als hij dan ook
nog het bericht krijgt dat Kirk omgekomen
is bij de lancering van de Enterprise-B, knakt
er iets bij Spoek. Hij zoekt de oplossing in
een Vulcan-ritueel, dat hij reeds eerder probeerde en waarin hij bijna succesvol was: de
Kolinahr. Een ritueel dat er voor zorgt dat
Vulcans al hun gevoelens volledig naar de
achtergrond wegdrukken. Maar of dat de
oplossing is voor de problemen van Spock
is nog maar de vraag.
Qua verhaal is dit boek duidelijk minder dan
het vorige deel. Dat heeft een aantal oorzaken. Spock was zoals eerder vermeld minder
in het verhaal van de Guardian of Forever
betrokken. Het verhaal is daarmee ook een
stuk korter dan het verhaal van McCoy. Het
verhaal wordt ook een beetje geschreven op
de manier waarop de Vulcans met emoties
omgaan. Daardoor leest het wat gevoelloos aan. Daarmee is het zeker geen slecht
boek. Het verhaal beschrijft op een goede
manier de dilemma's die Spock heeft in zijn
gevoelsleven. Een leuk detail in het boek is
invoegen van een gebeurtenis die te zien is
in een aflevering uit de The Animated Series

getiteld 'Yesteryear'. De conclusie is dat dit
boek minder is dan het eerste deel, maar
desondanks er een goed vervolg aan geeft.
Titel:
Star Trek........... Corps of Engineers: Aftermath
Auteur:
Diverse
ISBN:
1-4165-2576-9
Van het Starfleet Corps of Engineers (S.C.E.)
is al een lange tijd niets in boekvorm verschenen. Met 'Aftermath' komt daar verandering in. Bij Pocket Books heeft men daarbij
tevens gekozen om de naamgeving te veranderen van S.C.E. naar Corps of Engineers.
Aangezien er al aardig wat tij verstreken was
sinds de laatste uitgave van Corps of Engineers is dit boek een omnibus van vijf verhalen geworden die zich allemaal afspelen in
de tijd na 'Wildfire', waarin een behoorlijk
deel van de bemanning omkomt. Eén van
de nieuwe karakters in deze verhalenreeks is
Tev, een Tellarite. Deze is speciaal door het
hoofd van de S.C.E., Montgomery Scott,
aangesteld als tweede officier na kapitein
Gold en Commander Gomez. De belangrijkste reden hiervoor was dat hij de beste
was op dat moment en dat is iets wat hij zelf
ook weet en dat ook laat merken aan zijn
nieuwe collega's aan boord van de DaVinci.
De verhalen hebben een variatie aan verschillende onderwerpen.
Zo krijgt de
bemanning te maken met een ruimteschip
dat plots opduikt in San Francisco en krijgt
daarbij de hulp van Scotty en Miles O'Brien.
Een oude vriend van kapitein Gold vraagt
diens hulp bij het transformeren van de
planeet Venus in een tweede Aarde. Daarbij krijgt Soloman, de Bynar aan boord van
de DaVinci, te maken met vooroordelen van
soortgenoten ten opzichte van hem. Humor
is er in ruime mate wanneer de bemanning
moet gaan tijdreizen om een Ferengi tegen
te houden die met behulp van een tijdmachine zichzelf probeert te verrijken. In 'Collective Hindsight' komt een oud ruimteschip
uit de tijd van oorlog met de Dominion
weer te voorschijn, terwijl men dacht dat
het niet meer bestond. Er zijn ook nu echter
weer kapers op de kust. Terwijl de DaVinci
in het laatste verhaal te maken krijgt met
een ruimtestation dat als gevangenis wordt
gebruikt in een zwart gat door een ras waarmee Starfleet voor het laatst contact mee
heeft gehad in de tijd van kapitein Archer.
Afgezien van de behoorlijke hoeveelheid
technobabble die deze reeks verhalen normaal altijd in zich heeft is dit boek leuk om
te lezen. Zeker de uitwerking van de karakters van de nieuwe bemanningsleden en
hoe die karakters zich langzamerhand in de
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verhalen zich ontwikkelen is goed gedaan,
zeker wat betreft de nieuwe tweede officier
die zich langzaam aanpast van het toppunt
van arrogantie naar iemand die niet zomaar
meer neerkijkt op zijn mede-bemanningsleden. Nadat 'Wildfire' werd opgevolgd door
een wat minder boek, is dit boek weer van
het ouderwetse goed niveau waar deze
reeks bekend om is.
Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Burning Dreams
Margaret Wander Bonanno

0-7434-9693-0

Als er één persoon is wiens karakter in de
geschreven Star Trek verhalen onderbelicht
is, is het dat van de kapitein van de Enterprise voordat Kirk er de leiding over had,
Christopher Pike. Ik moet toegeven, er zijn

wel een aantal verhalen geschreven waarin
Pike in voorkwam, maar nooit werd echt
zijn karakter en geschiedenis van voor die
ene Star Trek aflevering, 'The Cage', goed
belicht. 'Burning Dreams' brengt daar verandering in. Dat gebeurt op een bijna autobiografische wijze. Vanaf zijn jeugd, waarin
hij een niet altijd goede verhouding met
zijn stiefvader heeft, tot aan zijn tienerjaren waarin zijn drang tot perfectie aangeleerd wordt door een goede vriend van
hem en zijn moeder. Ook zijn jaren in Starfleet, waarin hij een bliksemcarrière maakt
en een vriendschap opbouwt met Spock,
worden uitvoerig beschreven. Maar ook
zijn niet altijd succesvolle liefdesleven blijft
niet onbelicht. Toch blijft er iets knagen terwijl hij zijn laatste dagen op Talos IV doorbrengt. Hij heeft nog wat dingen te doen

Iedereen weet het. Maar niet iedereen wil
het weten. Ja, collega fans. We bevinden ons
in een zwart gat. En gezien onze voorliefde voor Star Trek is dat zelfs
niet eens zo ontoepasselijk. Over een jaar kunnen we een nieuwe
film verwachten met aan het roer schrijver en regisseur J.J.Abrams,
bekend van series als Alias en lost, en films als Mission lrnpossibie 111en het aankomende monsterfilmproject met de codenaam
Cloverfield.
Iedereen hoopt er natuurlijk op dat deze film aan al onze verwachtingen kan voldoen, ook al weten we nog niet echt wat we kunnen verwachten. Op wat geruchten en een enkele casting na is er
immers nog niet al teveel bekend. Mag ik daarom zo 'bold' zijn
om u allen een suggestie te doen, als u er nog geen gebruik van
maakt?
Op dit moment is Heroes de hitserie in Amerika die voor televisiestation NBC zelfs kijkcijferrecords verbrak. De serie vertelt het verhaal
over een groep van mensen met bijzondere gave, gave waarvan
menigeen niet weet of het een vloek of een zege is. En niet alleen
staan ze voor persoonlijke uitdagingen, maar zal het lot hen bij
elkaar brengen om een veel grotere uitdaging te moeten aangaan.
Een uitdaging die het leven van duizenden mensen kan eisen en de
toekomst voor altijd zal veranderen ...

en die wil hij doen voordat hij dood gaat.
Het achtergrondverhaal blijft iets teveel op
de achtergrond, maar wordt duidelijk ingepast in het hoofd verhaal. Spock trekt zich
weer eens niets aan van Starfleets verbod op
reizen richting Talos IV, met alle gevolgen
van dien.
De schrijfster heeft met dit boek bereikt wat
de andere verhalen over Christopher Pike
niet hebben gedaan. Het heeft een leven
beschreven waarin een man zijn dromen
voor de toekomst probeerde waar te maken
en zijn dromen van het verleden probeerde
te verwerken door er een positieve draai aan
te geven. Een prima verhaal wat prima past
in de viering van het inmiddels meer dan
veertigjarig bestaan van Star Trek. ®

zijn
hooggespannen.
In
Nederland is zender RTl5 op een
redelijk
ongunstig
tijdstip
begonnen, namelijk midden in de zomer.
Bovendien moet de
serie opboksen tegen een
andere in Nederland zeer populaire serie, House M.D. De kijkcijfers
vallen dus een beetje tegen, maar laat dat je van het kijken absoluut
niet weerhouden. In een erg spannende verhaallijn van in totaal 23
afleveringen ga je steeds meer meeleven met alle hoofdpersonen.
Vanaf de eerste aflevering is het trouwens al raak. De Star Trek referenties vliegen je om de oren. Personage Hiro Nakamura (een rol
van Masi Oka) is helemaal gek van de serie en vergelijkt zijn krachten met de transporters van Scotty. Zijn vader, Kaito Nakamura,
wordt gespeeld door Star Trek veteraan George Takei, die in een
auto rijdt met het kenteken NCC-l 701. En de actrice achter ons
aller B'Elanna Torres, Roxann Dawson, heeft een aflevering geregisseerd. Ook voor het tweede seizoen heeft de serie wat in petto
voor ons. Nichelle Nichols zal namelijk in enkele afleveringen een
gastrol gaan spelen. En voor wat betreft Star Trek 11 ... Zachary
Quinto, Sylar uit Heroes, zal de jonge Spock gaan spelen. En regisseur Abrams zal ook ongetwijfeld zijn jeugdvriend Greg Grunberg,
de gedachten lezende Matt Parkman uit de serie, casten in een of
andere rol.
Kortom, houd je van een goed verhaal, een vleugje SF en korreltje
herkenbaarheid, dan is deze serie een aanrader!
Seizoen 1 van Heroes is in Nederland op 13 september uitgekomen
en heeft een adviesprijs van rond de 44.99 euro. ®

Het eerste seizoen is in Amerika helemaal uitgezonden en het tweede
seizoen begint met uitzenden op 24 september. De verwachtingen
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Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Mijn vrienden bij de redactie, alsmede de twee lezers die mij qeschreven hebben, hebben me ervan overtuigd om mijn staking te beëindigen. Wel wil ik de kanttekening maken dat ik alleen nog maar van
de partij zal zijn wanneer ik post krijg, dus het kan nog wel eens
vaker voorkomen dat u het een of meerdere edities zonder mij zult
moeten doen...
Maar nu over tot de orde van de dag.
De heer Thomas Oele had een nieuwtje voor mij en daarmee ook
voor u al/en. Er bestaat een plaats genaamd 'Yulcan' in Roemenië...
Hoewel het op de kopie van het kaartje meer 'vukar' lijkt, is dit toch
echt 'vuïcan', zo staat het ook in mijn geografische database van
de aarde.
Meneer Oele, bedankt voor dit berichtje en natuurlijk mijn dank dat
u mij tenminste zou missen...

De volgende schrijver is de heer RonaId Hofman. Hij schrijft onder
andere dat hij geen PC heeft, iets wat - zo is mij verteld door mijn
redactionele vrienden - momenteel niet vaak meer voorkomt, maar
deze mensen zijn er nog steeds. En als fan van Star Treken lezers van
deze nieuwsbrief moet er natuurlijk ook met hen rekening gehouden
worden. Daarom aan hem en alle andere mensen die zonder PC en/
of internetverbinding het volgende advies: bel de info·lijn of schrijf
even naar de postbus, dan wordt er contact met u opgenomen over
de verdere details.
Daarnaast vermeldt hij zijn mening over de inhoud van deze nieuwsbrief. Bent u het met hem eens? Of juist niet? Zijn er specifieke zaken
die u graag terug zou zien (mijn geachte vriendin de hooidredactrk:e wil dit graag weten) in de nieuwsbrieven? Laat het mij weten!
Hiermee ben ik weer aan het einde van mijn bijdrage aan deze editie van uw nieuwsbrief gekomen. Ik hoop u de volgende keer weer te
treffen, maar dat hangt geheel van u al/en af ...
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Van de Voorzitter

Hallo vrienden,
Poeh, vakantie weer voorbij en de batterijen
zijn weer opgeladen.
We kunnen met verse moed de draad weer
oppikken en als ik dit doe, kom ik een
hoop leuke dingen tegen voor de nabije
toekomst.
Zo heeft de start van september weer een
aantal nieuwe series en een aantal ouwe
getrouwe voor ons in het verschiet. Uiteraard mag ik onze eigenste fanclubdag niet
vergeten. En ook Paramount komt met een
paar hele mooie dingen uit voor ons. Heel
wat eye-candy, zoals: een geweldig mooie
DVD box van TNG en ze brengen TOS
opnieuw uit in een geheel geremasterde
vorm op HD-DVD. Harm en ik hebben een
stukje mogen aanschouwen, en het ziet
er werkelijk verbluffend uit. TOS zoals we
het nog nooit gezien hebben! Met volledig nieuwe speciale effecten en CGI om
van te watertanden. Meer daarover en de
over specials die daaraan vasthangen kunnen jullie in ons magazine en op de website
lezen. Natuurlijk komt ook de release van
Star Trek:XI steeds dichterbij en dat wordt
volgens mij een klapper van jewelste. Met

de bekendmaking van een aantal acteurs
die zullen meespelen is mijn aandacht al
getrokken. De bezoekers van het forum zuilen onderhand wel gemerkt hebben dat het
in een nieuw jasje gestoken is en bovendien
weer lekker vlot draait dankzij onze nieuwe
provider Utelisys. Dat niet alleen: het is ook
weer gezellig druk; er wordt weer gepost
en gekletst dat het een lieve lust is. De vaste
posters houden de boel echt leuk, levendig en interessant. 'One to watch!' zullen
we maar zeggen. Daarnaast heeft ons team
van webtovenaars onder leiding van master
Rowdy keihard aan een 'geheel vernieuwde
website' gewerkt, die er compleet anders
uit zal zien dan dat jullie tot nu toe gewend
zijn.
Jullie merken: ook onze batterijen zijn weer
opgeladen en we zullen er alles aan doen
om magazine, website en forum mooi,
informatief en vooral leuk te houden voor
iedereen. En zo zit je met de TFD nog steeds
op de eerste rang wat Science Fiction en
Star Trek betreft.
The Dutch are Flying as never before.
Tot de volgende zitting maar weer. dJ.>

AGENDA
19 - 21 oktober

8 - 20 april 2008

Utopia VIII
locatie:
,
Bilderberg Hotel
............................................. Scheveningen
info:
,
www.utopiasite.com

Fedcon XVII
locatie:
....................... ,
info:

02 - 04 november 2007

26 april 2008

MuItiCon
locatie:
Kongresszentrum
............................... Oberhausen, Duitsland
info:
www.multicon.org

Dag van de Jeugdhelden
locatie:
't Veerhuis
................................................
Nieuwegein
info:
www.jeugdhelden.nl

Maritim HotelI
Bonn, Duitsland
www.fedcon.de

16 - 18 november 2007
Mega platen & CD beurs
locatie:
Jaarbeurs
.......................................................
Utrecht
info:
www.recordplanet.nl

29 maart 2008
Algemene leden Vergadering
locatie:
't Veerhuis
........................................... Nieuwegein
info:
www.tfd.nl
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REPLICATOR ROOM

The Fluing 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 de jaargangen 1995
Jaargang 1995/1996
September 1995, December 1995, nr
01 van 1996'

'Nog slechts enkele 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, nr 06

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

Jaargang 2002
nr 02, nr 03, nr 05, nr 06

Bladenuit de jaargangen 2003 en
Jaargang 2003

RNST

Jaargang 2005
nr
nr
nr
nr
nr

01
02
03
04
05

van
2005
van
2005
van
2005
van
2005
van
2005
Jaargang 2006
nr 01
van
2006
nr 02
van
2006
nr 03
van
2006
nr 04
van
2006
van
nr 05
2006
nr 06
van
2006
Jaargang 2007
nr 01
van
2007
nr02
van
2007
nr 03
van
2007
nr 04
van
2007

€3,9~
€3,9s
€3,9'
€3,9'
€3,9'

Financreel Advies

€3,9'
€3,9~
€3,9'
€3,9~
€3,9s
€3,9~

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

€3,9~
€4,'o.
€4,'O
€4,SO

·ultver*ochtI niet meer ver*rljgbaor
Verzendhostenr/m 3 stuhs €2,25
Verzendhosten4 tlm lOstuhs
€3,00

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

Doornweg 8 - Apeldoorn - Tel_oss 3SS 1972

www.ernst-advies.nl

OSUBTITLES

Original Motion Picture Company

AaJt'

;Wijleveren middels postorder verkoop;
• Alle ~I riek en andere '1('1 Fi ;ertc~ zender ondertiteling
• Amerikaans NTSC- VHS import
• Import van DVD' enCD's
• Science Fiction Mcrchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
'c{(,JU}. Bij vaste verzending van series géén vcrzendkosten.
SOrJ"'! ,,() .-"ubtitc~ • Postbus412, 2180 AK HilIegom
ru.
Fax: 0252 - 52 55 28
• Website:W"'W.'S<lllIV.llL:1

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek? Dan is de Replicator Roomprecies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuur een email naar
redactie@tfd.nl ow Replicator Room of stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch o. v. v. ReplicatorRoom,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.
• Commerciëleadvertenties kosten
€0,15 per regel

Uw lidmaatschapspas

is geld waard!

Devolgendezakengevenkortingop deaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien. Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book (entre,
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

The

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

American Book Centre, The
Lange Poten 23,
2511 CM Den Haag

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

Card Sc News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 JCZwolle

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven
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