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Redactioneel
Beste lezers,

Alweer ligt er een editie van onze nieuwsbrief voor jullie om van te
genieten. Met de laatste Utopia net achter de rug, ligt het erg voor
de hand dat deze uitgave hier veel aandacht aan besteedt. En dat
klopt natuurlijk. Utopia leeft in ons aller harten 'forever' voort en
dat willen wij jullie laten weten ook. Dus inderdaad heel veel Utopia;
een verslag, foto's een zeer diepgaand interview met john de Lan
cie. Elkejohn of Q-fan kan zijn/haar hart hier zeker aan ophalen.
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Maar natuurlijk is Utopia niet het enige dat er geweest is: ook onze
eigen fanclubdag heeft plaatsgevonden op 29 september en ook
daarvoor is er aandacht.

Verder het tweede en laatste deel van de afstudeerscriptie van
Maart je de jongh en nog meer. Ten gunste van Utopia hebben
enkele min of meer vaste onderdelen eventjes het veld moeten
ruimen, maar wees gerust: in het nieuwe jaar zullen deze weer
terugkeren.

En over het nieuwe jaar gesproken: vind je het leuk om iets dat je
gemaakt, geschreven, getekend, etc. hebt te delen met je mede
fans; op papier of digitaal. Stuur het ons dan vooral toe op de
inmiddels bekende wijze. Vooral voor het invullen van digitale
nieuwsbrieven zoeken wij nog matertaal. ..

Veel leesplezier,

joyce Geurts



NIEUWS
Door: [acquellne Spoelder

Nieuwe film:
De geruchten gingen al
wat langer rond, maar
in de Hollywood Repor
ter verklaarde actrice
en fotomodel Zoe Sal
dana dat zij de rol van
Nyota Uhura in de
nieuwste Star Trek speel
film zal gaan vertolken.
De 29-jarige Saldana heeft eerder gespeeld
in films en series als 'Pirates of the Carib
bean', 'Lawand Order', 'Vintage Point' en
heeft naast Sigourney Weaver een hoofdrol
in larnesCamerons film 'Avatar', die in 2009
zal verschijnen. De rol van Uhura werd 41
jaar geleden in de oorspronkelijke Star Trek
serie vertolkt door Nichelle Nichols. Nichelle,
die door I.J. Abrams persoonlijk werd geïn
formeerd over wie haar rol in de nieuwe film
gaat spelen, is erg ingenomen met de keus
van Abrams.

Eerder was al bekend
gemaakt dat Anton Vel
chin de rol van Pavel
Chekov zal gaan ver
tolken. Aardig detail is
dat de 18-jarige Velchin
daadwerkelijk van Rus
sische afkomst is. Vel
chin werd geboren in

St. Petersburg als zoon van het kunstschaat
sechtpaar Viktor en Irina Velchin. Anton was
6 maanden toen zijn joodse ouders naar de
VS emigreerden mede vanwege het toene
mende antisemitisme in de toenmalige Sov
jet republiek.

Voorts is bekend gemaakt dat de Britse
acteur Simon Pegg de rol van Montgo
mery 'ScOlty' Scolt zal vertolken. Pegg
is bekend om zijn bijdrage in films als 'Mis
sion Impossible lil', 'Shaun of the Dead' en
'Hot Fuzz'. Chris Doohan (de zoon van de
in 2005 overleden [arnes Doohan; de 'oor
spronkelijke' Scotty), die stiekem hoopte dat
hijzelf voor de rol zou worden gevraagd is
erg blij met de keus van Simon Pegg. Hoe
wel Simon pegg niet zijn 1e keus was. Zijn
1e keus was namelijk Paul McGilion (doctor
Carson Beckett in 'Stargate Atlantis').

Ook is bekend gewor
den dat de Koreaan
[ohn Cho zal de rol
van Hlkaru Sulu spe
len. [ohn Cho werd
vooral bekend door zijn
rol in de 'American Pie'
films en speelde veel

gastrollen in tv-series. George Takei die
Sulu in TOS speelt is erg ingenomen met de
keuze van J.J.Abrams.

Karl Urban bekend van
'Hercules', 'Xena' en 'Lord
of the Rings' (hij speelde
Eomer) was benaderd
voor de rol van doc
tor Leonard 'Bones'
McCoy. En inmiddels is
bekend gemaakt dat hij
inderdaad deze rol gaat
vertolken. In de oorspronkelijke serie werd
doctor McCoy gespeeld door de in 1999
overleden DeForest Kelly.

Ook is bekend is
geworden dat Chris
Pine in de race was
voor de felbegeerde rol
van de jonge James T.
Klrk. Wie zijn tegen
kandidaten zijn, weet
ik niet, want Pine heeft
deze race weten te

winnen: hij zal Kirk gaan spelen. Zal de TOS
vertolker van Kirk, William Shatner, nu wel
of niet zijn opwachting maken in de film?
In eerste instantie werd gezegd van niet,
maar de laatste tijd gaan er geruchten dat
er toch een 'oudere' Kirk zal voorkomen ...
Dus wie weet, hoewel Shatner niet bepaald
vrolijk was over de mededeling van Abrams
dat hij niet te zien zou zijn. En dat terwijl
Leonard Nimoy zijn overbekende alter ego
Spock wél zou vertolken ... De laatste berich
ten zijn dat Shatner t6ch geen rol zal krijgen,
maar vele fans van 'The Shat' zijn het hier
niet mee eens. Er is zelfs een website in het
leven geroepen waarop je een petitie kan
tekenen om Kirk toch te laten voorkomen in
de film: www.wewantkirk.com

De uit Australië afkom
stige acteur Eric
Bana zal de rol van
de grote slechterik
(Nero genaamd vol
gens IMDB) vertol
ken. Bana werd bij het
grote publiek bekend
om zijn hoofdrol in
de speelfilm 'Munich'. Bana speelde verder
in grote producties als 'Black Hawk Down'
en 'Troy'.

Volgens Paramount zal j.]. Abrams in
november met de productie van de 11e
Star Trek speelfilm beginnen. Abrams heeft
een budget van 150 miljoen dollar om de
film te maken. Oorspronkelijk was het bud
get 130 miljoen dollar, maar hij heeft er
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nog 20 miljoen dollar bij weten te krijgen.
De release is gepland voor kerstmis 2008.
De film zal een zogeheten 'prequel' zijn en
zal zich focussen op de tijd die Kirk en con
sorten doorbrachten op de Starfleet Aca
demy. Zullen we misschien gaan zien hoe
hij zijn 'Kobayashi Maru' -oefening weet
te volbrengen? Of heeft Abrams iets heel
anders voor ons in petto? 'Wait and see' ...

Overig nieuws:
WlIIlam Shatner zal op 9 december 2007
de [ules Verne Lifetime Achievement Award
in ontvangst mogen nemen.Deze award
wordt uitgereikt aan mensen die hebben
bijgedragen om avontuurlijke reizen aan te
moedigen.Het lules Verne Adventure Film
Festival zal worden gehouden van 5 tot en
met 16 december 2007. De award wordt
uitgereikt door Malcolm McDowell (doc
tor Soran - Generatlons).

Scolt Bakuia (Archer - ENT) is begon
nen met het theaterstuk The Quality of Life.
Het stuk gaat over de conservatieve Bill en
Dina, die net hun dochter hebben verloren.
Ze gaan op bezoek bij een nicht en een neef,
Jeannette en Neil. Dina en Bill hebben net
hun huis verloren bij een brand en Bill is ook
terminaal ziek. Het theaterstuk begint op 10
oktober en loopt nog tot en met 18 novem
ber 2007.

George Takel kreeg de eer toebedeeld
dat een astroïde, die zich tussen Mars en
[upiter in ons zonnestelsel ophoudt, naar
hem vernoemd is. De astroïde, al lan
ger bekend onder de codenaam '1994
GT9', kreeg van de officiële International
Astronomical Union de naam '7307 Takei'.
Tot dusver zijn 14.000 van de 400.000
geregistreerde asteroïden vernoemd naar
personen. George Takei voelt zich zeer ver
eerd dat er een astroïde naar hem is ver
noemd. De astroïde '7307 Takei' heeft
een diameter van 8 kilometer en werd
in 1994 ontdekt door twee Japanse astro
nomen. Tom H. Burbine, een astronoom
uit Massachusetts, droeg Takei voor van
wege zijn bijdragen aan de [apanese Ame
rican Citizens League, zijn campagne voor
de mensenrechten en zijn voorbeeldrol als
beroemde persoonlijkheid.

Avery Brooks (Slsko - DS9) gaat een
hoofdrol spelen in een theaterstuk. Het stuk,
genaamd Tamburlaine, gaat over het Aziati
sche rijk in de 14e eeuw. Het stuk is in 1587
geschreven door Christopher Marlowe en
wordt opgevoerd in het Shakespeare The
atre Company in Washington De. Het stuk
is te zien vanaf 28 oktober 2007 tot en met
6 januari 2008.
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Rene AuberJonols (Odo - DS9) gaat in
de zomer van 2008 ook in het Shakespeare
Theatre Company spelen. Hij gaat spelen in
een theaterstuk genaamd 'The Imaginary
Invalid'. Het is een Frans, 17e eeuws stuk
van Molière.Het stuk gaat over een rijke,
zwaarmoedige man die zijn dochter aan
een arts probeert uit te huwelijken, zodat
hij gratis medische zorg kan krijgen. Het
stuk wordt opgevoerd van 10 juni tot met
27 juli 2008.

Robert Plcardo (EMH
- VOY) is het komende
tv-seizoen weer te zien
in een aantal gastrol
len. Zo is hij te zien in
een speciale Halloween
aflevering van 'CSI New
Vork' en in een afle
vering van 'Woman's

Murder Club'. Picardo is ook te zien in 2 afle
veringen van 'Stargate Atlantis'. Hij speelt
een rol in de aflevering genaamd 'The Seer'
en hij speelt ook een rol in de finale afle
vering van dit seizoen genaamd 'The Lost
Man'. Picardo speelde tevens gastrollen in
eerdere seizoenen van 'Stargate Atlantis' en
'Stargate SG-1'.

Brent Splner (Data - TNG) is op dit
moment bezig met de opnames voor
een nieuwe satirische film, genaamd
'Superhero'. In de film worden aller
lei superhelden zoals Batman. Spider
man en de X-Men op de hak genomen.
De film komt in Amerika uit op 28 maart

BesteStarTrek liefhebber,

2008. Hopelijk komt de film ook later in
2008 naar Nederland.

Domlnlc Keatlng (Reed
- ENT) speelt een gastrol
in seizoen 2 van de serie
'Heroes', Hij vervult de
rol van een Ierse crimi
neel genaamd Will die
het leven van een 'hero'
lastig maakt. Dominic

Keating is in 4 afleveringen te bewonde
ren als Will, namelijk 'Four Months Later',
'Lizards', 'Kindred' en 'Fight or Flighl'. Het
is nog niet duidelijk of hij zal terugkeren in
andere afleveringen van seizoen 2, aange
zien door een staking van de scriptschijvers
in Hollywood voorlopig geen nieuwe scripts
zullen worden geproduceerd.

Alexander Slddlg (Bashlr - DS9) heeft
dit jaar een aantal films gespeeld. Hij speelt
in 'Doomsday', een film die gaat over een
groep mensen die strijdt tegen de uitroeiing
van het menselijk ras. De film gaat in 2008
in première. Hij speelt ook in 'Un Homme
Perdu'. De film gaat over een Franse foto
graaf die de hele wereld over reist op zoek
naar extreme ervaringen. De film is inmid
dels al in première gegaan. Ook speelt hij
in de film 'The Last Region'. Deze film gaat
over een jonge Romein, die naar Groot Brit
tannië reist om supporters te zoeken voor
het Romeinse Rijk. Deze film is ook al in pre
mière gegaan. Siddig had ook een rol in het
zesde seizoen van 24. Hij speelde Hamri AI
Assad en was in 7 afleverîngen te zien.

LeVar Burton (LaForge - TNG) gaat
een film produceren genaamd 'Tempting
Hyenas'. De film gaat over een oude, ver
bitterde man genaamd Alvin, die in het zie
kenhuis ligt en alleen nog maar rust wil. Hij
krijgt een kamergenoot genaamd Kevin, in
1e instantie moet hij niets van Kevin weten,
maar uiteindelijk worden de 2 dikke ma
tjes en leert Alvin dat er veel belangrijke
momenten in het leven zijn. De film gaat in
2008 in première.

Ook nog een nieuwtje voor de gamers.
Bethesda Softworks, bekend van onder
meer Legacy voor de PC en 360 en Tactical
Assault voor de Nintendo OS, brengt rond
kerst een nieuwe Star Trek game uit voor de
Wii en PS2. Het speelt zich af in de tijdperk
van Star Trek: The Next Generation en Deep
Space Nine, waarin spelers kunnen kiezen
uit 6 groepen en rassen:Federation, Klingon,
Romulan, Cardassian, Dominion en Breen.
De gameplay bevat turn-based strategie en
real time strategie, zoals de gevechten in de
ruimte met battleships. De titel van het spel
is Star Trek Conquest. ®

aanvang zal nemen en er dus hopelijk de eerste fragmenten van
de nieuwe film zullen opduiken. De grote hoofdrollen zijn bekend
en ongetwijfeld duiken er nog een paar verrassende gezichten op
in de film die nog niet aangekondigd zijn.

Terwijl ik dit schrijf heb ik net de eerste aflevering van de ge-re
masterde TOS serie gekeken. Het resultaat is werkelijk verbluffend
geworden en de interactiviteit op de HD-DVD zijde van de disc is
bijzonder vernieuwend. Met de TOS HD-DVO /3( DVD-Combo box
set zijn de donkere feestdagen een prachtig moment om eens lek
ker voor je nieuwe HO-speler (of gewoon je DVO-speler) gaan zit
ten en te kijken naar de klassiekeserie in een modern CGI jasje.

Nieuwe producten die op de planning staan voor 2008 zijn de
overige twee ge-remasterde seizoenen van TOS en de slimline ver
pakkingen van seizoenen 5, 6 en 7 van Voyager.

Dave van Velzen
Product Manager Catalog /3( Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux

Tegen de tijd dat jullie dit lezen zijn de voorbereidingen voor de
bioscooppremière van 'The Menagerie' in volle gang. De reacties
van de deelnemende bioscopen zijn unaniem. Allemaal zijn ze ver
rast door het enthousiasme en de animo voor de screenings en
de bereidheid van de vele fans om er een ware happening van te
maken. De kracht en loyale fanbasevan StarTrek laat zich hiermee
nogmaals blijken.

Disclaimer: De inhoud van deze column IS geheel voor de verantwoordelijkheid van
dl' schriJver ervan. De TFDkan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprake
lijk gehouden worden voor hetgeen hierin gl!1cgd en/oî aangeboden wordt.

Het komende jaar zal de spanning toenemen onder alle liefheb
bers van de franchise, aangezien het filmen van Star Trek X1 zijn

TFD magazine ,-~,--------------------------------------------------------------~
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Koken met Neelix
Vorige week heb ik een collega chef ontmoet: Daniëlle Houbrechts.
Daniëlle is wat ze noemen een 'kruidenvrouwtje'. Nu kook ik al veel
met kruiden en allerlei specerijen zoals de heerlijk leola-wortel. Zij
heeft me wat tips en trucs aan de hand gedaan over het koken met
aardse kruiden en planten.

Eén van de meer ongewone planten om mee te koken is de paar
denbloem. Die kleine onooglijke plant die veel mensen uit hun
gazon proberen te weren . Vaak door ze met één of ander gif te
lijf te gaan. Paardenbloemen zijn echt wel nuttig. De bittere stof
'Taraxine' is verantwoordelijk voor de geneeskrachtige werking van
de paardenbloem. Wil je je spijsvertering, je lever en je nieren een
beetje helpen bij het lente-opruimwerk, zet dan zes weken lang
paardenbloem op het menu. Jespeekselklieren schieten wakker en
produceren op volle toeren. Je maag en darmklieren weten niet
goed wat er allemaal gebeurt en willen niet onderdoen. Wat je eet
en drinkt, verteert dus stukken beter.

Paardenbloemen werken vochtafdrijvend. En weet je waarom
de paardenbloem een streepje voor heeft op andere diuretische
(vochtafdrijvende) kruiden? Dit 'gebenedijd artsenij' onttrekt geen
kalium aan het lichaam, wat andere vochtafdrijvers wel doen. Paar
denbloemblaadjes bevatten zelf namelijk veel kalium en vullen daar
door aan wat het lichaam verliest. Zelfs reumapatiënten hebben
schijnbaar alle baat bij paardenbloembladeren.

Zo, dat was het weer.

Tot een volgende 'koken met Neelix'! ~

Paardenbloemdelicatesse
De kleine ongeopende knoppen die midden in de rozetschoot
liggen te genieten van de zon, zijn een ware delicatesse. Was
ze en bak ze mee met ui en spek. Laat heel even stoven en
voeg dit mengsel toe aan je rijstschotel. Lekker, een tikkeltje
anders en gezond.

Paardenbloempannenkoek
Fijngesnipperde stukjes paardenbloemblad in de pannenkoek
Dus als je volgende keer weer in de tuin bezig bent en je ziet zo
n paardenbloem in je mooie gazon, denk dan eens aan deze
tips alvorens je dit heerlijke plantje gaat uitroeien. Ik heb het
geprobeerd en het smaakt verrassend lekker. Echt waar!

Paardenbloemhutspot
Wie van hutspot houdt, kan de paardenbloemsnippers onder
de aardappels husselen.

.4

Koken met paardenbloem
Hoe kan je de paardenbloemen lekker op tafel brengen? Pluk
de bladeren van de plant tussen maart en april voor ze in bloei
staan. Dan hebben ze de nuttigste stoffen. Daarna kan je ze
ook nog gebruiken, maar dan zijn ze taaier en minder waar
devol. Als je geregeld blaadjes plukt, dan komen er nieuwe,
verse, knapperige tevoorschijn.

Paardenbloemsla
De groene, jonge paardenbloembladeren zijn het lekkerst en
het geneeskrachtigst op het moment dat de paardenbloem
haar gele bloem nog niet heeft bovengehaald. Fijngesnipperd
tussen de sla smaken ze overheerlijk.

TFD magazine



e
Door Marc Ghijsels [MG], in samenwerking met Ron van Gurp
[RvG] van de Federation. Dit keer ook gefilmd door Bill Rumley,
eveneens van de Federation. Anja Verstraten stond in voor de
foto's.

De start van het interview was wat verlaat omdat john de Lancie
Udl] geen wake up call had gekregen van het hotelpersoneel
en daardoor nog met natte haren en ietwat verward in de ruime
interviewruimte verscheen. Hij verschuldigde zich een aantal maal
voor de late opkomst. Het eerste wat hij vroeg was om nog even
te wachten met het maken van foto's. 'Ik zie er niet uit zo met die
natte haren.' Hij leek een beetje geïrriteerd door het feit dat men
hem vergeten was wakker te maken.

MG: U hebt heel veel verschillende dingen gedaan, stem acteren
[voice acting, MG]onder andere Alien Voices, u heeft ook een aan
tal toneelstukken geregisseerd zoals 'Fallen Angel' met Anette Ben
ning en 'The Waldorf Conference' met Ed Asner, daarnaast acteert
u ook veel, Q natuurlijk, Eugene Bradford in de tv-soap 'Days of
our tives', Co/onel Simmons in 'Stargate' en grappige Uncle Sid in
'Andromeda'. Wat vond u het leukst om te doen?
'dl: Eigenlijk, wat ik zelf het leukst vind is de verscheidenheid in wat
ik doe. Ik hou ervan om van het ene project naar het andere te gaan
veel meer dan van altijd hetzelfde te doen. Dat wordt een beetje
eentonig op den duur.

RvG: Wat ik graag zou willen weten Is waarom u acteur bent gewor
den. Zijn er bepaalde dingen gebeurd waardoor u zei 'ik wil gaan
acteren'?
'dl: Tja, ik was niet erg goed op school toen ik jong was. Het was
zelfs zo dat ik verschillende keren geschorst ben geweest. Acteren
biedt vele mogelijkheden en heeft een heel breed draagvlak waarin
zeer veel mensen zich kunnen vinden. Zelfs ik en schijnbaar was ik
er meer dan redelijk goed in.

RvG: Herinnert u zich uw eerste rol?
'dl: jazeker het was Henry V [Shakespeare, MG). Ik begon op
school te acteren. Het was één van de weinige dingen waar ik goed
in was en ging op die boeg verder. Van het één kwam het ander en
ik deed steeds meer en meer acteerwerk, totdat dit op een geven
moment eigenlijk het enige was dat ik nog deed.

MG: Is er in de toekomst nog lets dat u zou willen doen. Eenproject
waarvan u zegt, daar wil Ik mij voor Inzetten?
'dl: Ik zie mezelf weer meer acteerwerk doen in de toekomst, een
beetje meer regisseerwerk ook. Ik kijk er naar uit om binnenkort aan
een nieuwe show die ik geschreven heb te gaan werken. Een con
cert/verhaal aan hel Kennedy Center of Performing Arts (een groot

TFO magazine

concert gebouw in Washington DC, MG). En daarna ga ik lekker
een hele maand lang zeilen door de Pacific op een klein bootje.

Een grote glimlach en fonkelende oogjes verraden dat dit wel iets
moet zijn waar hij erg van geniet.

MG: En uw zoon Keegan [ speelde de zoon van Q in VOr, MG],
acteert hij ook nog?
'dl: Nee, tegenwoordig zingt hij. Maar zijn interesses liggen elders,
hij wil graag diplomaat worden. Hij zit de laatste tijd veel in het
Midden-Oosten. We zijn hem gaan bezoeken in Syrië, hij spreekt
erg goed Arabisch. We hebben een leuke tijd gehad samen daar.
Momenteel maakt hij college af en ik ben er zeker van dat hij daarna
naar jordanië zal vertrekken of één van de omringende landen.MG:
Dus voorlopig zullen we hem niet meer tijdens conventies bezig
zien met hel per opbod verkopen van uw ondergoed? Hier moet
hij even om lachen. 'Oh god ja, dat was in Blackpool. Nee, nee zijn
interesses liggen nu ergens anders.'

'-},--------------------------------------------======-=~----~----
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RvG: Naast acteerwerk doet u ook het een en ander met muziek.
Vertel daar eenswat meer over, hoe is dat tot stand gekomen?
,dl: Mijn vader was een klassieke muzikant, hij speelde Hobo. Dus
er was altijd wel iets met muziek. Ik kreeg de kans om bij concerten
alsverteller op te treden. Dat was iets wat mij wel lag en ik vond het
ook erg leuk om te doen. Hoe meer ik van dat soort werk deed, hoe
meer ik begon te denken 'dat kan ik beter' dus begon ik ze op een
gegeven moment ook te schrijven en te regisseren. Ook grote pro
jecten waaronder Midzomernachtsdroom met een compleet orkest.
En we brachten de gewone mens in aanraking met de muziek van
Strauss.
Niet lang daarna begon ik stukken te schrijven voor grote symfonie
orkesten.

RvG: Schreef u zelf de muziek?
'dl: Nee alleen teksten, grote stukken tekst, gebeurtenissen zoals
bijvoorbeeld het leven van Mahler, maar dan zo in elkaar gezet dat
het een soort toneelstuk is binnen in een concert. En dit met een
groot orkest. Dus de mensen lezen het niet echt maar acteren meer
het verhaal.

MG: Ik heb ooit een beroemde toespraak gezien die nog steeds op
het internet te bekijken is, waarin u het volgende zegt: 'the elements
instrumental to my succes were; props, cue-cards and the lunch
truck' [vertaling: de elementen die belangrijk waren voor mijn succes
waren; rekwisieten, cue kaarten en de lunchwagen). Als u vandaag
een award zou winnen wat zou u dan aanhalen als de belangrijkste
onderdelen?
'dl: Oh ja die, ik wist even niet meer precies waar die over ging
maar dat was iets van Days of our Lives geloof ik. Ach weet je, dat
hangt er van af: elke prijs is weer anders, elke rol die leid tot het ont
vangen van een award is anders. In dit geval had ik een zeer popu
laire rol gecreëerd die een beetje komisch was aangelegd, dus dacht
ik 'laat ik iets in die stijl zeggen: Mensen verwachten dat ook van
je. Eigenlijk was het ook een beetje de waarheid; ik vond de mensen
met de cue cards en de mensen van de lunchwagen ook erg aardig
en amusant. Dus vandaar.

RvG: Ik heb het één ander opgezocht op de IMOB database en vond
meer dan 72S vermeldingen over wat u allemaal al gedaan heeft
tijdens uw carrière. 725 is al een vrij omvangrijk getal. Er zit nogal
diversiteit in wat u gedaan heeft. Is er een bepaald genre waar u
zich het best in thuis voelt of wat u het liefst doet?
,dl: Veel van die informatie is eigenlijk al achterhaald en ik heb
veel meer gedaan dan wat daar te lezen staat. Maar goed op dit
moment houd ik me vooral bezig met Science Fiction en alles wat
daar omheen hangt. TV en films hebben mij nooit erg kunnen



boeien wal werk betreft. Ik ben liever bezig met projecten waar ik
mij persoonlijk in kan vinden. En normaal krijg ik dat gevoel van
betrokkenheid in de toneelstukken die ik doe. Andere dingen moet
ik doen, tenslotte leef ik daarvan. Dit jaar heb ik twee toneelstukken
kunnen doen. Mijn agenten vinden dat niet zo leuk omdat ik daar
meestal een dikke vijf maanden mee bezig ben. Endat zijn vaak ook
de dingen die ik onthoud. Gisteren lieten jullie een compilatie zien
van filmpjes waar ik in voorkwam. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me
de meeste dingen echt niet meer kon herinneren. Ik probeer ook de
dingen die ik moet doet en leuk vind om te doen een beetje uit te
balanceren.

RvG: Wat zoekt u in een project zodat u het zelf ook leuk vind.
JDL: Eigenlijk gewoon goed en sterk materiaal waarin ik geloof en
waarmee ik mij kan vereenzelvigen. Eenmooi voorbeeld daarvan is
een toneelstuk gebaseerd op waargebeurde feiten: 'The Tennesee
Monkey Trials'. Iets wat een grote impact heeft gehad op de Ame
rikaanse geschiedenis. Peter Goodchild schreef het originele script
voor dit stuk. Maar men vond dat er iets aan scheelde en dat het
beter had geschreven kunnen worden. De producers vroegen aan
mij om het te herschrijven. Erhebben een aantal zeer goede acteurs
aan meegewerkt waaronder ook mijn vrouw. Zij was de verteller, ze
is een heel goede actrice. En we vonden het beiden een heel erg
leuk project om aan te werken.

MG: Ik heb nog een vraag in verband met Star Trek. Gene
Roddenberry zei ooit tegen u: 'Ie weet niet waar je aan begint. ' En,
had hij gelijk?
JdL: Och jee, nou en of! Ik had nog nooit iets gezien van Star Trek
buiten een tweetal films maar was volledig onbekend met dat
wereldje. Ik had uiteraard wel een beetje een idee wat het was om
fans te hebben door een tv-soap waar ik, overigens met veel ple
zier, aan heb meegewerkt. Sommige mensen kijken misschien wel
terecht neer op dat genre. Het is ook niet bijster interessant maar
we hadden een fantastische groep medewerkers en acteurs. Maar
het is een groot verschil met Star Trek fans. Star Trek fans zijn voor
het overgrote deel zeer intelligente mensen die echt wel weten
waar ze mee bezig zijn. Maar ik had echt geen notie van wat er mij
nog te wachten stond. Dus ja, hij had absoluut gelijk toen hij dat
tegen mij zei.

MG: Wat vond u van de Nederlandse fans dit weekend?
JdL: Iedereen is absoluut heel erg vriendelijk. Het is erg leuk hier.
Het is mijn eerste keer op een Nederlandse Star Trek conventie. Ik
ben wel al vaker in Nederland geweest, het langst was tien dagen
tijdens een vakantie met de familie .We hebben toen een boot- /
fietstocht gedaan. Volgens de sympathieke acteur was dat 'great
fun'.

MG: Eerder vertelde u over 'The TenneseeMonkey Trials'. U bent hier
vooral bekend door Star Trek en ander TV werk .Over het algemeen
horen we hier in Europa vrij weinig over toneelstukken. Kunt u er
wat over vertellen?
JdL: Het zit zo. Na de EersteWereldoorlog was er in Amerika een
soort gevoel van onverschilligheid en moedeloosheid. De mensen
hadden hun buik vol van dood en verderf en dit soort dingen. Er
kwamen allerlei religieuze gemeenschapen tevoorschijn die het alle
maal goed voor meenden te hebben met de mensheid. Pal daarte
genover verscheen ineens Charles Darwin met zijn evolutie theorie
en 'de wet van de sterkste'. Het Darwinisme kwam op in de jaren
twintig een tijd waarin alles leek te kunnen en mogen.
De aanval van Duitsland op België en Frankrijk gaf aan wat het
betekende als de politiek er zich mee ging moeien. De 'survival
of-the-fittest' theorie werd veroordeeld als een rechtvaardiging van
kapitalisme, imperialisme en militarisme. Maar dit theologische
liberalisme werd als ketterij beschouwd door de fundamentalisten;
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conservatieve christenen van verscheidene protestantse strekkingen
die weigerden de fundamentele stellingen van hun geloof op te
geven. De evolutietheorie was niet alleen tegengesteld aan Gods
woord, ze was ook moreel en ideologisch fout. Het begon volgens
Darwin met de evolutie en niet omdat God besliste om de mens op
de wereld te plaatsen op 23 oktober om 10 uur 's ochtends 4004
voor Chr.
William jennings Bryan - een zeer invloedrijke man en tevens ex
staatssecretaris onder President Wilson - was een pacifist en reisde
door het land om een wet aan te nemen zodat de evolutietheorie
niet op scholen onderwezen zou mogen worden. En in 1925 werd
in de protestantse staat Tennessee daadwerkelijk voor een anti-evo
lutiewet gestemd. AI wie onderwees dat de mens van een lagere
orde van dieren afstamt, zou zwaar beboet worden. Verwacht werd
dat andere staten spoedig zouden volgen. Maar de ACLU, Ameri
can Civil Liberties Union, een elitaire organisatie van liberale, gestu
deerde New Yorkers, stak daar een stokje voor. De anti-evolutiewet
was de druppel die de emmer deed overlopen.
De ACLU, die ook een leidende rol had in de strijd voor academische
vrijheid, kondigde via de media aan dat ze de slachtoffers van de
anti-evolutiewet zou verdedigen en dat ze een leerkracht zochten
die de wet op de proef wou stellen voor de rechtbank. Het stadsbe
stuur van Dayton, Tennessee met 1800 inwoners en 18 kerken, zag
hier wel iets in. Een geruchtmakend proces kon het kleine stadje,
dat op zijn retour was, nieuw leven inblazen. Ze stelden voor één
van hun leerkrachten te laten vervolgen. Een zekere john Scopes,
leerkracht fysica was een perfecte kandidaat. Hij had wel eens iets
voorgelezen over de evolutietheorie toen hij zijn biologie-collega
verving. De show kon beginnen. Iedereen wilde een graantje mee
pikken, de mediabelangstelling was enorm, ook in het buitenland.
Iedereen wist dat het om een proefproces ging, de ACLU wou
Scopes laten veroordelen om in hoger beroep de ongrondwettelijk
heid van de wet te kunnen aantonen. Tenslotte om een wet in te
kunnenstellen moet het in Amerika eerst door de lagere rechtbank
en zo steeds hogerop voordat het een algemene wet voor het hele
land kan worden. Het grootste argument van de zaakwas uiteraard
dat er in de Verenigde staten een duidelijk afscheiding is tussen kerk
en staat. je kunt niet zomaar alle leerstof voorleggen in een open
bare school in het bijzonder de Bijbel en de evolutietheorie. Deze
kunnen niet zomaar samengaan.

MG: Eigenlijk is dit een weer een zeer actueel thema, in België bij
voorbeeld debatteert men op het moment erover of men op lagere
scholen zowel de Bijbel als de Koran als leerstof zou gaan geven.
RvG: Inderdaad heel het debat rond creatie en Darwinisme woedt
eigenlijk zelfs nu nog in onze maatschappij.
Jdl: Oh ja, absoluut het is nu nog steeds ook zeer, zeer actueel.
De zaak kreeg een andere wending toen twee zwaargewichten van
nationale allures zich onverwachts in de strijd gooiden. Ikzelf speel
hier de rol van Clarence Darrow, de grootste strafzaakpleiter van die
tijd. Darrow, zelf een Atheïst, bood aan Scopes pro Deo te verdedi
gen. Daarop diende William jennings Bryan, de man die de funda
mentalistische beweging had omgevormd tot een kruistocht tegen
het evolutieonderwijs, zich als openbaar aanklager aan. Vast stond
alleen dat God de mens geschapen had, naar zijn evenbeeld, een
schepsel met een ziel.
Het proces groeide uit tot een waar mediacircus, het was het aller
eerste proces dat live werd uitgezonden op radio. Het duurde bijna
8 dagen en was een emotionele confrontatie tussen scheppingsver
haal en evolutietheorie. De staat wilde er een duidelijke zaak van
maken. Leerde Scopes de kinderen de evolutie of juist niet? Als hij
de kinderen de evolutietheorie aanleerde, dan was hij schuldig .De
strijd leek beslecht, journalisten begonnen Dayton te verlaten, fun
damentalisten vierden de overwinning al. Maar dat was zonder Dar
row gerekend. Darrow argumenteerde dat er een scheiding was
tussen kerk en staat, 'je kunt toch nog steeds het idee van een God

.7



hebben en tegelijkertijd de notie van evolutie. Laat ons eerst kij
ken wat dat juist betekend.' Uiteindelijk werd Scopes toch schuldig
bevonden. Maar hel proces zinderde absoluut nog jarenlang na.
Het is nu nog steeds een actueel thema; 3 jaar geleden nog was er
een nieuw gelijkaardig proces in Dover, Pennsylvania, maar deze
keer liet de rechter de bewijzen die er zijn rond evolutie toe als
bewijsmateriaal. In 1925 liet men deze niet toe.
Na een voorstelling van bijna 2 uur blijven we samen met toe
schouwers doorpraten over dit soort zaken. Ik ben zelf helemaal
niet religieus. Een fundamenteel standpunt is eigenlijk een beetje
een onnozel standpunt. Want als je zegt 'nee, zoiets als evolutie
bestaat niet' vind ik dat je jezelf blootstelt aan kritiek. Het klinkt wel

dan ook. We hebben meer bewijs over evolutie dan bijvoorbeeld ...
zwaartekracht.
We lachen allemaal even.
'dl: Euh misschien een slecht voorbeeld, maar je begrijpt wat ik
bedoel.

RvG: We hebben blijkbaar nog tijd voor één laatste vraag. Het gaat
meer om uw mening over het volgende. De meesteStar Trekfans zijn
fan vanwege de visie van Roddenberry op de toekomst Wat vindt u
daarvan? Hoe denkt u over die visie?
,dl: Nou, vertel jij maar eerst eens hoe jij die visie ziet, waarschijnlijk
hebben we een verschillende mening daarover.

als een geintje als ik zeg '10 uur 's morgens 24 oktober 4004 voor
Chr. werd de mens op de aarde gezet' maar zo belachelijk is het
gewoon.

RvG: Inderdaad, want dan sluit je andere stellingen helemaal uit.
,dl: Precies. Er zijn in ons land musea, nou ja als je ze zo mag
noemen, waar kinderen naar toe gaan en de holbewoners kunnen
bekijken. Holbewoners die in een grot wonen en op dinosaurussen
rijden. Dat is toch gewoon lachwekkend. Er is een enorm tijdsver
schil; 65 miljoen jaar. Hoe kun je dat soort details weten? Soms lijkt
het gewoon zo 'silly'.

MG: Is die wet eigenlijk nog geldig?
,dl: Nee, nu niet meer. Maar het duurde wel heel lang voor er ver
andering kwam. Eén van de dingen die verandering hier in bracht
was de Spoelnik [eerste Russischesatelliet, MG). De mensen begon
nen zich af te vragen: 'waar zijn onze geleerden, hoe ver staan wij
in de wetenschap?' We hebben wel wat vreemde wetten in som
mige stalen, daar moelen we vanaf. Het duurde van 1925 tot zeker
1962 voordat men een aantal van die wetten uiteindelijk afgeschaft
had. We leven in een vreemde maatschappij als je er over nadenkt,
kijk maar eens naar religieuze programma's op tv, sommige dingen
die men daar beweert zijn echt waanzinnig. Er is een boek geschre
ven over het Scopes Monkey Trial genaamd 'Summer of the Gods'.
Daarin wordl tot in de puntjes beschreven hoe dit hele proces ver
liep en wat er allemaal omging bij de mensen destijds. Echt de
moeite waard om eens te lezen. De schrijver van dat boek [Edward
J. Larson, MG] is ooit komen spreken op één van de voorstellingen.
De hele thematiek rond de evolutieleer is absoluut nog niet voorbij.
Heel het debat is momenteel heel erg aan het verspreiden in Azië
en Afrika.

RvG: Onder de mom van intelligent design. Ende wetenschappelijke
weerlegging van die theorie.
'dl: Exact. Die verwetenschappelijking wil eigenlijk alleen maar
zeggen dat men woorden gebruikt die heel wetenschappelijk klin
ken. Maar als men vraagt om duidelijke bewijzen voor te leggen,
kunnen ze dat niet. Evolutie is wel een theorie maar wij hebben
meer bewijzen in het voordeel van evolutie dan men heeft over wat
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RvG: Een van de belangrijkste dingen is toch eigenlijk dat ondanks
de vele verschil/en en combinaties dat iedereen gelijk is, iedereen
heeft gelijke rechten, gelijke kansen. Die soort dingen. Deelt u die
visie?
'dl: Het is erg moeilijk om dat soort idealen in stand te houden. De
visie van dat Utopia vervaagt snel als je elke dag naar het nieuws
kijkt. Ik zou graag zien dat die toekomst waarheid zou worden, maar
ik heb een pessimistisch stemmetje binnenin dat zegt dat het wel
anders zal lopen. Ik bedoel alleen als je kijkt waar we over gepraat
hebben eerder; over religie. Religie op persoonlijk vlak kan soms wel
goed zijn voor sommige mensen maar op politiek vlak heeft religie
altijd desastreuze gevolgen gehad. Enhet ziet er voorlopig niet naar
uit dat dit minder zal worden. Amerika zit laatste 7 jaar met een
bestuur waar ik persoonlijk niet echt blij mee ben. En na een tijdje
word je daar een beetje depressief van. Ik zou graag willen dat Rod
denberry's kijk op de toekomst waarheid zou worden, maar als je
om je heen kijkt is dat momenteel niet erg realistisch.

Op dit moment neemt TiesPou/isse het woord en vraagt aan tonn
nog een mooie fotolijst die de vrijwilligers gemaakt hebben te teke
nen, zodat deze later op de dag aan de Utopia-organisatoren
geschonken kan worden.

Tevensschenkt hij iohn de Engelse vertaling van het artikel over Q
dot hij geschreven had voor de vorige TFD-nieuwsbrief.

We bedanken John voor het uitermate interessante en uitgebreide
interviewen wensen hem verder veel plezier tijdens de rest van het
evenement.

Persoonlijk wil ik Ron van Gurp bedanken voor de prettige medewer
king. EnAnja Verstraten voor de schaarse maar mooie foto 's . Ik ben
ook benieuwd naar het resultaat van de videobeelden die Bill Rumley
heeft opgenomen tijdens dit interview. Ik beloof nog niets maar we
gaan proberen een kopie te pakken te krijgen die we eventueel mis
schien ook op de TFD website zouden kunnen plaatsen. Houd dus
goed www.tfd.nlin de gaten. ®
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Utopia CD
Door: jacqueline Spoelder (in zwarte tekst), met enkele aanvullin
gen van joyce Geurts(in blauwe tekst).
Op 19, 20 en 21 oktober 2007 werd de Be en laatste Utopia gehou
den. Als gasten waren aanwezig: [ohn de lancie (Star Trek), Robin
Curtis (Star Trek), David Nykl (Stargate Atlantis), Luciana Carro
(Battlestar Galactica) en Lolita Fatjo (Star Trek en 'agent' van vele
acteurs).

Vrijdagavond
Het vrijdagavond gedeelte daar kan ik niets over zeggen aangezien
ik daar niet naar toe geweest ben. Ik kan helaas ook alleen iets
vermelden over de cocktailparty, aangezien ik de eerste helft van
de avond gemist heb, doordat ik met wat vrienden uit eten ben
geweest. De cocktailparty werd goed bezocht en - ik denk door
dat het de laatste keer was - een behoorlijk aantal mensen was
ook echt feestelijk gekleed. Mooie plaatjes om te zien dus. Robin en
Lolita kwamen nog even een praatje maken, waarbij Robin enkele
hints liet vallen omtrent haar one-woman show die de volgende
avond plaats zou vinden. Het werd duidelijk dat het hier haar eigen
versie van de overbekende 'Vagina monologues' zou gaan worden.
Helaas konden de dames niet erg lang met ons blijven kletsen: Robin
vertelde dat Lolita erg moe was en dat ze haar spoedig naar bed
moest gaan brengen. En dus verlieten ze ons groepje al snel. Nadat
de cocktailparty ten einde gekomen was, besloten wij de avond te
continueren met een drankje in de hotelbar. Daar bleek dat er een
tweetal speciale 'Utopia-cocktails' te verkrijgen waren. De 'jovian
Sunspot' kan ik van harte aanbevelen ...

Zaterdag
op zaterdag 20 oktober was ik al vroeg uit de veren. Ik wandelde
naar het station en nam de trein naar Den Haag Centaal station.
Toen ik bij de tramhalte aankwam zag ik al een paar bekende gezich
ten. De tram reed vlot naar Scheveningen en bij het Utopia-hotel
aangekomen ging ik eerst mijn badge ophalen. Het 1e dat me opviel
toen ik eenmaal binnen was, was een enorme rij bij de tafel waar je
tickets voor de fotosessies kon kopen. Het bleek dat de mensen in
de rij tickets voor de fotosessie met john de Lancie wilden kopen. Ik
besloot om eerst maar eens te gaan rondkijken. Ik kwam een hoop
bekenden tegen en maakte met sommige mensen een praatje. Na
een tijdje ging ik weer terug naar de Utopia tafel om mijn ticket voor
de fotosessie met john de Lancie te kopen. De lange rij was inmid
dels verdwenen, het bleek echter dat er voor deze fotosessie zoveel
kaartjes verkocht waren dat je alleen nog kaarten voor de zondag
kon kopen. Ik vond dit niet erg aangezien ik toch het hele weekend
op Utopia zou zijn.

Even voor elven was het tijd voor de openingsceremonie, waarin
alle gasten werden voorgesteld aan de bezoekers. Nu moet ik even
een uitstapje maken en vermelden dat het sinds een van de eerste
Utopia's traditie is geworden om de gasten te voorzien van stroop
wafels. Wat was nu ditmaal het geval? AI onze gasten kregen een
mega-doos 'Kanjers' uitgereikt door een van de bezoekers. De blik
ken van de ontvangers waren goud waard. Goed voor hilariteit
alom ...

Aan het einde van de openingsceremonie werd er nog een klein
'spelletje' met ons gedaan: iedereen moest gaan staan. Vervolgens
moesten degenen die niet naar Utopia 7 geweest waren gaan zit
ten, toen Utopia 6, Outlawed, etc. etc. totdat we uiteindelijk bij
Utopia 1 aanbeland waren. Op dat moment stonden er nog 4 men
sen overeind. 4 mensen dus die echt naar ALLE Utopia-evenemen
ten geweest waren, waaronder de hoofdschrqfster van dit verslag,
jacqueline Spoelder.
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Vrijwel aansluitend aan de opening stond de Q&A van David Nykl
op het programma. David Nykl is bekend van Stargate Atlantis,
waarin hij doctor Radek Zelenka speelt. Hij speelde ook een gast
rol in Stargate SG-1. David Nykl vertelde dat hij een zoon en een
dochter heeft. Hij vertelde ook dat zijn dochter het heel gewoon
vindt dat haar vader op tv te zien is. Ook vertelde hij een aantal
leuke anekdotes en over grappen die mensen met elkaar op de set
uithalen.

Toen was het tijd voor de veiling. Robin Curtis en lolita Fatjo waren
de veilingmeesters. Erwerden mooie items verkocht. Helaas was er
niets van mijn gading bij.

Daarna was het tijd voor de Q&A van Luciana Carro. Zij is vooral
bekend geworden door haar rol van lieutenant Louanne 'Kat'
Katraine in Battlestar Galactica. luciana Carro is een leuk mens. Ze
vertelde dat ze veel van dieren houdt en zelf 4 honden heeft. Ook
doet ze vrijwilligerswerk voor het dierenasiel in haar woonplaats.
Verder vertelde ze dat het erg verdrietig was dat haar rol als 'Kat' in
Battlestar Galactica in 2006 eindigde. Ze kreeg het nieuws te horen
toen haar huisgenoot haar belde dat het script was gearriveerd. Ze
vroeg haar huisgenoot naar de laatste pagina te gaan en kwam er
toen achter dat haar foto op de Memorial Wall werd opgehangen.
Op het moment dat ze snikkend aan de telefoon hing met haar
moeder werd ze op een andere lijn gebeld door de schrijvers van de
serie. Het bleek dat de schrijvers haar het nieuws persoonlijk hadden
willen vertellen maar dat het script per ongeluk een paar dagen te
vroeg was verstuurd.

later op de middag was de Q&A van john de lancie aan de beurt.
Hij vertelde over zijn rol van Q in Star Trek. Hij vond het erg leuk om
met de cast van TNG te werken. Ook vertelde hij dat hij het erg leuk
vond om samen met zijn zoon in StarTrek Voyager te spelen. Verder
vertelde john allerlei verhalen en anekdotes over films, tv-series en
toneelstukken waar hij in gespeeld heeft. [ohn houdt zich ook bezig
met het regisseren van opera's. john is een echte zeilliefhebber. Hij
heeft een eigen zeilboot en is van plan om in 2008 van Californië
naar Tahiti te zeilen. Toen er op een gegeven moment aangege
ven werd dat er nog 7 vraag gesteld kon worden, kwam een vraag
over de voorbereiding van john op een rol. john gaf hierop een zeer
uitgebreid antwoord, waarbij hij het gehele publiek muisstil aan
zijn lippen had hangen. En dat voor ettelijke minuten ... Het komt
erop neer dat hij, wanneer hij een script krijgt, dit zeer langzaam
doorneemt. Beginnend met de eerste zin, dan zich proberen voor
te stellen wat de reactie daarop van zijn beoogde personage zou
zijn. Deze reactie leest hij en vergelijkt hij met zijn eigen idee, dan
probeert hij zich de volgende respons voor de geest te halen en leest
deze, etc. etc. Volgens john kon je op deze manier jezelf een rol het
best eigen maken.
Na de Q&A van [ohn de lancie ging ik naar huis. Ik vond dat het
een zeer geslaagde dag was en keek al uil naar de zondag.

Zaterdagavond was het zoals elk jaar weer tijd voor het feest, met
daaraan voorafgaand de uitslag van de 'Ruier of the Universe'
verkiezing, de kostuumwedstrijd, een speciale verrassing van de
Utopia-organisatie en de one-womanshow van Robin Curtis. Deze
laatste 'Ruler of the Universe' bleek 'Magneto' te zijn geworden, een
uitermate geslaagd alter ego van TFD'er Edwin Verstraaten. Met
een kostuum als het zijne, kon hij natuurlijk niet anders dan ook
deelnemen aan de kostuumwedstrijd. Eenkostuumwedstrijd waarin
weer vele mooie kostuums te zien waren; zie ook de foto's waarop
deze te zien zijn. Toppers waren ook Arwen en lIana met kostuums
uit Dark Crystal, Roodkapje en de Grote, Boze Wolf en onze eigen
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"îwo Face', geflankeerd door Sugar en Spk:e. Aan het einde van
de kostuumwedstrijd volgde nog een zeer speciaal moment toen
Maarten zijn Mieneke ten huwelijk vroeg en zij dit met een wel
gemeend 'Ja' beantwoordde. Maarten, Mieneke, (nogmaals) van
harte gefeliciteerd/

De verrassing van de organisatie bleek een heel kunstig in elkaar
gezet filmpje te worden en naar verluidt zijn vele dames heel blij
dat ze een vagina hebben. Hoewel ik niet weet of de heren uit het
publiek zoveel details hadden willen vernemen...

Als kroon op de avond (pun intended) werden Maarten en Mieneke
ook nog eens gekroond tot "Pram Queen and King"; met hun out
fits waarmee ze zo uit 'Crease' weggelopen hadden kunnen zijn,
voldeden zij dan ook prima aan het 'Pram Night' thema van de
avond.
Tegenhet einde van het feest werd de jarige DJvan harte toegezon
gen en met een laatste Trekkin' en (eigenlijk te erg voor woorden)
een 'voqettjesdons', kwam de 'Last dance' en was ook deze avond
weer ten einde gekomen. Nu ja, wel nog eerst een cocktailtje voor
het slapen gaan ...

Zondag
op zondagochtend zat ik alweer vroeg in de trein op weg naar Uto
pia. Het 1e dat mij opviel toen ik binnenkwam was dat de mensen
die naar de party op zaterdagavond geweest zijn erg moe waren.
Natuurlijk kwam ik ook op zondag weer allerlei bekenden tegen. Ik
heb een tijdje met allerlei mensen staan kletsen. Helaas heb ik de
Q&A van Luciana Carro hierdoor gemist.

Aan het einde van de ochtend vond een zeer bijzondere Q&A
plaats: Angela, Nicoline en Martin namen plaats op het podium
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om vragen van de bezoekers te beantwoorden. Een unieke gebeur
tenis. Zij spraken over van alles en nog wat: hun toekomstplannen,
de invloed van het 'floppen' van Screenheroes op de Nederlandse
conventiewereld, etc. etc. Op de vraag wat hun grootste nachtmer
rie was, was het antwoord waar ze het alle drie over eens waren,
dat 'dit' het wel was...

Om 12.00 uur was de fotoshoot met [ohn de Lancie. Er stond een
lange rij. Maar toen de shoot eenmaal begon was de rij vrij snel
opgelost.

Om 13.00 uur was het tijd voor de Brunch. Ik had het geluk dat ik
met john aan tafel mocht zitten. Hij is ontzettend aardig en was
erg geïnteresseerd in de Nederlandse geschiedenis. john vertelde
ook dat hij het jammer vond dat hij niet een paar dagen langer in
Nederland kon blijven. Zodra hij weer terug zou zijn in Amerika
moest hij meteen aan de bak om een opera te regisseren.

Na de overheerlijke brunch was het tijd voor de Q&A van john De
Lancie en David Nykl. john vertelde dat hij op 11 september 2001
naar Vancouver zou reizen om een gastrol in Stargate SG-1 te gaan
spelen. Hij is diep geschokt door wat er op 11 september 2001
gebeurd is. De volgende dag werd hij met een auto opgehaald om
toch naar Vancouver te kunnen; dit werd een reisvan 13 uur. David
Nykl vertelde dat de filmwereld een hele snelle wereld is waar veel
geld in omgaat. Hij gaf als voorbeeld dat als bijvoorbeeld tijdens
een scène je broek vies wordt, er ogenblikkelijk begonnen wordt
met deppen, föhnen etc., zodat ze meteen met de volgende scene
kunnen beginnen.

Daarna was het tijd voor de Q&A van Robin Curtis en Lolita Fatjo.
Robin vertelde dat zij 3x getrouwd is geweest. Met haar 1e ex-man
heeft ze een goede verstandhouding. Met de 2 andere ex-mannen
heeft ze helemaal geen contact meer. Robin vertelde ook dat ze als
makelaar werkt. Ze werkt niet meer als actrice, maar ze gaat nog
wel regelmatig naar conventies. Lolita vertelde dat zij in 1987 voor
Gene Roddenberry ging werken. Ze was actrice en had geen werk
omdat de schrijvers van films/tv-series aan het staken waren. Ze was
via een uitzendbureau ingehuurd om teksten uit te typen. Ze was
van plan om dit maar een paar weken te doen. Een avond voordat
ze met deze baan zou beginnen, liet een vriend haar zien hoe het
programma WORD werkt. Toen ze de volgende dag op het kantoor
van Roddenberry kwam, kwamen er een aantal mensen naar haar
toe die dachten dat zij een WORD expert was.

Daarna was het tijd voor een speciale Q&A: 'Whose line is it any
way?'. Jullie kennen vast nog allemaal het 'Liars Panel', dat de
afgelopen jaren een groot succes geweest is? Nou, voor de laatste
Utopia wilde de organisatie graag iets anders doen en het werd dus
'Whose line is it anyway?' of, zoals de MC Ester zo mooi zei, voor
de Nederlanders 'De Lama's'. Een en al improvisatietheater dus. je
kunt begrijpen dat het dolle pret in de zaal werd. Ik.vond dit de aller
leukste Q&A van dit weekend.

Tot slot was het tijd voor de sluitingsceremonie. Alle gasten kwamen
nog een keer op het toneel en ze kregen een cadeautje om mee
naar huis te nemen. De organisatoren van Utopia werden uitgebreid
bedankt voor alle 8 conventies. De vrijwilligers hadden nog een spe
ciale verrassing voor dit geweldige drietal in petto: een foto van alle
vrijwilligers, gemaakt op de zaterdagochtend door Anja, ingelijst
en getekend door alle vrijwilligers en de gasten. Ik hoop dat iemand
het stokje van hen zal overnemen, want een oktobermaand zonder
Utopia zal erg saaiworden. Angela gaf in hun afscheidswoordje wel
aan dat het Bilderberghotel natuurlijk altijd nog een bar heeft en
die vormt ook een mooie plek om samen te komen ... <Is>
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COLUMN urrOPIA
In een nieuwsbrief die in het teken staat van de laatste Utopia
mag natuurlijk een woordje van het Utopia-bestuur niet ontbreken,
daarom laten we jullie in overleg met hen delen In hun eigen over
peinzingen, als verschenen in het Utopia-programmaboekje:
Crazy enough, our best memory of Utopia would be the moment
that most Utopians probably hate; our announcement at Utopia VII
that we we re calling it quits. Not only was the moment when the
clip with all our past guests was shown pure magic, the outpour of
emotion afterwards was really heartfelt. The response we got was
filled with tears and love for Utopia. And that, not the tears but the
happiness that Utopia brought, was (and is) all that we could ever
have wished for. We always did it for the visitors and their expe
rience, bul it took this drastic step to actually hear so many positive
comments all at once. To us there is no better 'reward' than this.
The blood, sweat and tears we put in can be seen and feit (hopefully
not smelled) by all of you and that means that it was all worth it.

< Vreemdgenoeg, is onze beste herinnering aan Utopia het moment
dat de meeste Utopians haten; de aankondiging tijdens Utopia VII
dat we ermeegingen stoppen. Niet alleen was het moment van ver
toning van het filmpje met al onze eerdere gasten pure magie, de

stortvloed van emoties daarna voelde werkelijk oprecht. De reacties
die we kregen waren vol tranen en liefde voor Utopia. Endat, niet de
tranen, maar de blijdschap die Utopia met zich meebracht, was (en
Is) alles wat we maar konden wensen. We deden het altijd voor de
bezoekers en hun ervaringen, maar deze drastische stap was nodig
om daadwerkelijk zoveel positiefs te horen. Voor ons is er geen betere
'beloning' dan dit. Het bloed, zweet en de tranen die we erin gesto
ken hebben is zicht- en voelbaar (hopelijk niet te ruiken) voor jullie
allen en dat betekent dat het het allemaal waard was.>

Angela Bleeker, MartIn Hoogendoom, Nlcollne van den
Berg.

Maar hiermee Is nog niet alles gezegd over Utopia. Want het mocht
dan wel de laatste Utopia zijn geweest, het wil nog lang niet zeggen
dat Utopia dood is, integendeel. Utopia zal In ons aller harten blij
ven voortleven, zoals onderstaande vertaling van het blog van Ron
Rumley - van Curp duidelijk maakt. De originele, Engelstalige versie
is terug te vinden op internet: baforron.web-Iog.nl.

Utopia is dood. · ·
Lang leve Utopial
Utopia is dead ...
's Werelds beste SciFiconventie is niet meer.

'Onvergetelijk' komt in mij op wanneer ik mijmer over het verleden.
Elkevenement had die speciale Utopia-signatuur die ervoor zorgde
dat het uitsteeg boven de middelmatigheid die helaas tegenwoor
dig de standaard vormt. Utopia-conventies stonden altijd garant
voor plezier. Het deed er niet toe wie de acteurs waren, vaak hadden
allen het zeer goed naar hun zin en elke keer weer waren er memo
rabele, vaak hilarische, maar soms ook zeer ontroerende gebeur
tenissen. De eerste editie bracht ons Babylon 5's Richard doctor
Franklin Biggs; een paar jaar later zagen we zijn in memoriam.

Of die keer dat Douglas Heru'ur Arthurs zijn achterste veilde: raad
eenswie hem mocht aanraken?

Of Christopher Teal'C [udqe die erop stond om iedereen zijn tepels
te showen. De lijst gaat verder en verder ... Herinner je je nog de eer
ste editie van het inmiddels (beruchte en) befaamde 'Liar's Panel'?
De eerste 'Ruier of the Universe' verkiezing met de onsterflijke woor
den van kandidaat Darth Evilious: 'My English is very bad, but also
very evil'. De 'Wheel of Time Track', waar we onze 'Weapons of the
Warders' demonstratie gaven. En over demonstraties gesproken:
wie kan zich de IGA Warriors nog herinneren? De hilarische 'Battle
of the Volunteers'? De Can Can tijdens Outlawed? De geweldige
kostuumwedstijden? En ook deze lijst gaat verder en verder ...

Utopia liet me het vrijwilligerswerk tijdens conventie aan den lijve
ondervinden ... waarbij ik tot de ontdekking kwam dat dit niet mijn
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ding is, dus petje af voor iedereen die dit al die jaren gedaan heeft.
Utopia gaf me de kans om dingen te doen die ik leuk vond, zoals
workshops Klingon taal en Hawailaans dansen en recentelijk een
wetenschappelijke lezing. Utopia heeft ons laten kennismaken met
acteurs op een manier die door geen enkele conventie geëvenaard
wordt: 'up close and - sometimes very - personal'. En Utopia heeft
ons vriend- en kameraadschap gegeven met zoveel mensen, ik kan
ze niet eens beginnen allemaal op te noemen. Voor dit alles en nog
veel meer wil ik Martin, Angela, Nicoline en Inge bedanken vanuit
de grond van mijn hart. Woorden schieten mij te kort om mijn
gevoelens naar jullie toe te beschrijven ...

Lang leve Utopia!!!
Maar voor mij is Utopia niet dood. Iets wat voortleeft met zoveel
energie en glans is niet dood, maar juist heel levend. In mijn hart
leeft het voort, alle herinneringen, foto's, handtekeningen, fotose
ssies: het is er allemaal!

En ik wil het ook levend houden, want Utopia heeft me zoveel gege
ven, het is gedurende 8 jaar deel van mijn leven geweest. Er zijn
huwelijken die niet eens zo lang standhouden ...

Alles wordt geboren, groeit op, wordt volwassen en... gaat verder
naar een nieuw stadium van Zijn, een nieuw bewustzijnsniveau. Dat
geloof ik en dat is waar Utopia nu is: in een nieuw stadium van Zijn,
maar nog steeds waar het altijd was: in onze harten ...

Lang leve Utopia!!!
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Uit de doos A tribute to Utopia (deel tweell
deed ik destijds een intro in de trant van 'wat zijn trading cards?'
en nummer 6 van 1997 bevatte de eerste tekst met inhoudelijk Star
Trek trading card informatie.

Door: Harm Koopman
Welkom bij alweer de laatste editie van uit de doos in 2007! Waar
heel veel andere series na jaren in de vergetelheid geraken, gebeurt
dat niet bij onze eigen trots. Stond 2006 in het teken van 40 jaar
Star Trek: The Original Series, dit jaar was het 20-jarig bestaan van
haar opvolger The Next Generation een van de aandachtspunten.

Verder was er naar het einde van 2007 toe behalve een vijfentwintig,
twintig en tienjarig jubileum natuurlijk aandacht voor een achtjarig
jubileum, iedere insider weet dat ik doel op 8 jaar Utopia-geweld.
Of moet ik dat gewoon vervangen door: 'We want Q?' ... Goed,
daar ga ik in deze uit de doos dus wel heel letterlijk invulling aan
geven als laatste ultieme eerbetoon aan Utopia ... wat was het een
spetterend einde!!!

Met een heel leuk feestje in de Bolder in Zwolle herdachten we
middels onze fanclubdag op 29 september 2007 dit feit, een dag
na het voor het eerst op televisie verschijnen van 'Encounter at
Farpoint' twintig jaar geleden. Wie denk dat het daarmee in 2007
ophield heeft het goed mis, natuurlijk was het bijvoorbeeld ook het
2S-jarige jubileum van Star Trek: The Wrath of Khan.

Maar behalve dat heb ik misschien ook wel een persoonlijke over
winning behaald; deze tekst markeert het 10 jarige jubileum van 'uit
de doos' in jullie lijfblad. jawel, in nieuwsbrief nummer S van 1997

Vooraf was er natuurlijk al de nodige aandacht richting Q, in het
dagelijks leven luisterend naar de naam john de Lancie. Zo was een
onderdeel van het spel op onze eigen fanclubdag al gewijd aan
het heerschap. Viel het mij op dal er zelfs iemand in een Q T-shirt
rondliep en hoorde ik veelvuldig, 'ja, nu Q komt moeten we zeker
naar Utopia'.
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jammer dat ze Q2 niet hebben weten te strikken voor een Utopia
bezoekje; ging nu het dak er al bijna af, dan was mogelijk het hele
Bilderberg nu een gapend gat geweest in Scheveningen. Afijn, denk
niet dat er een soort database bestaat, ook niet op internet, waar je
even kunt nakijken hoeveel tradingcards er zijn van een bepaalde
(Star Trek) acteur. Onderstaande is het resultaat van de nodige uren
doorkruisen van mijn eigen verzameling ...

Er was slechts een ding wat ik zeker wist, ik kon het gedeelte met
kaartjes van The Original Seriesen Enterprise in de kast laten staan,
maar dat was dan ook alles. Even speelde ik met de gedachte een
prijsvraag uit te schrijven 'wat was het allereerste Q tradingkaartje?'
Later besloot ik dit niet te doen, wie van jullie zou daar het goede
antwoord op weten?

Ik zal jullie maar uit de droom helpen; het allereerste kaartje komt
uit 'Encounter at Farpoint' en zit als nummer 12 in de in 1991 door
Impel uitgegeven set rondom het 2S-jarig bestaan van Star Trek.
Kaartje nummer twee zit er in dezelfde set vlak achteraan: het is
nummer 20, afkomstig uit de aflevering 'Hide and Q'.

Een jaar later, in 1992, geeft Impel een set uit rondom het vijfjarig
bestaan van The Next Generation, met daarin een eerste eigen Q
kaart, simpel getiteld "îhe Q' (kaartje 026) even verderop, kaartje
7 73, is zelfs een heuse 'Q' Trivia kaart ... The 'Q' is generally found by
himself. Is the 'Q' a lone entity? Met daarop als antwoord: No, the 'Q'
ispart of the Q Continuum .

~--==--------------=-------------=-----------------------------~\-
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Nog weer een jaartje later, 1993, is
er de eerste 'Q' kaart in een Deep
Space Nine set: 'The Mission', uit
gegeven door Skybox (kaartje 16).
In dezelfde set is er een afbeelding
van hem samen met Vash uit de
vijfde Deep Space Nine aflevering
'Q-Iess' (kaartje 35).

In 1994 vinden we in de Skybox
Master Series een handgeschil
derd kaartje van 'Q' getekend
door Brom. Brom zal zeker voor
de liefhebbers van gothic, fantasy
en science fiction geen onbekende

zijn, met name zijn werk voor Galaxy Quest mag er zijn. Maar hij
heeft ook zijn sporen verdient in comics (Dark Horse), roleplay
ing (World of Warcraft). Werp bij gelegenheid eens een blik op
www.bromart.com. dan zie je hoe veelzijdig de man wel niet is.
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In hetzelfde jaar is ook de eerste promo (van Waldenbooks) van
'Q' een feit en zit hij met een afbeelding in de mural van de kaart
jes van seizoen 1 van The Next Generation, verder zien we hem in
die set tweemaal terug in afbeeldingen genomen uit 'Encounter at
Farpoint'. Daar blijft het niet bij, want hij is ook te vinden op de
drie kaartjes van 'Hide and Q' en krijgt met kaartje SP5zijn eerste
(reliëf) special.

En zo belanden we dan bij het zestiende kaartje van Q uitgegeven
met nummer 268 in het derde seizoen van The Next Generation in
1995, afkomstig uit de aflevering 'Deja Q'. Nummertje 17 zit in het
vierde seizoen van The Next Generation uit 1996 en komt uit de
aflevering 'Qpid' (kaartje 381).

Ook in de set rondom het 30 jarig bestaan mag 'Q' natuurlijk niet
ontbreken: afbeelding 122 toont een mooie close-up op zowel de
voor- als achterzijde van het kaartje. You want more Q? You got it ...
ditmaal een tweetal afbeeldingen uit de aflevering 'Deathwish' uit
Voyagers tweede seizoen (kaartjes nummer 151 en 153). Ongeveer
een jaar later opnieuw een tweetal kaartjes, maar nu uit de afle
vering 'Tapestry' uit het zesde seizoen van The Next Generation
(kaartjes nummer 580 en 581).

Maar als het Q-walhalla al echt bestaat in tradingcards dan ga je
natuurlijk voor de spectaculaire, uit 9 kaartjes bestaande, mural bij
seizoen zes, met als klap op de vuurpijl een 'Q' hologram, daar
mee staat de teller dus in een keer op 32 'Q' gerelateerde trading
cards. Het wordt langzamerhand tijd voor de allereerste 'Q' Star
Trek tradingcard handtekening ooit, we zijn beland in 1998 als
we zijn signatuur terugvinden op kaartje A11 in de Voyager Pro
files set. Nauwelijks een jaar later vinden we zijn tweede exemplaar
in de Deep Space Nine set 'The memories of the future' uit 1999
(kaartje A13).

We blijven nog even in 1999 met drie 'Q' afbeeldingen in Voy
ager Closer to Home uit de aflevering 'The Q and the Grey'
(193/194/195). Op de valreep van de vorige eeuw (ze zijn gemaakt
in 1999 maar op de kaartjes staat 2000) is het dan ook tijd voor de
ultieme 'Q' special set, jawel 9 kaartjes vormgegeven in de letter Q!
Probeer ze nog maar eens te vinden, wat deze set uit Star Trek The
Next Generation profiles is echt schaars.

Inmiddels zitten we op 46 'Q'-gerelateerde kaartjes, maar we zijn
nog niet klaar met TNG profil es, want in die set zit ook de derde
Q-handtekening, of moet ik zeggen het kaartje met de derde Q-ini
tialen. De kenner weet ongetwijfeld dat lohn de Lancie feitelijk altijd
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met zijn initialen tekent en zelden of nooit met zijn handtekening,
iets wat mij tijdens de Utopia conventie natuurlijk ook is op geval
len. Van handtekening A5 uit TNG Profiles is echter ook een vari
ant kaartje in omloop met zijn volledige handtekening, dus zit ik
als completist nu op 48 kaartjes. En jawel, ook deze super, super
rare zit inmiddels in mijn collectie (dankzij een internet contact uit
Australië).

Handtekening vier of beter initialenkaartje vier zit in het zevende
seizoen van The Next Generation en is daarmee het laatste Skybox
handtekeningkaartje. Het eerste Rittenhouse Q-kaartje (in totaal is
dat dus Q-gerelateerd kaartje nummer 50) laat even op zich wach
ten, maar in 2003 is onze vriend uiteraard te vinden in The Com
plete Deep Space Nine. Kaartje 11 is een afbeelding uit 'Q-less'l

Daarna wordt het weer geruime tijd stil, tot in het voorjaar van 2005
de Quotabie The Next Generation set wordt uitgegeven en dan is
werkelijk het hek van de dam. Een leuke close up achter op kaartje
9 uit 'Q Who?' Met de tekst / add a /iWe excitemem, a /ittle spice to
your lives,and all you do is comp/ain! is dit de eerste uit een reeksvan
elf. Nummer twee uit die reeks bevindt zich achter op kaartje 16,
ditmaal met een tekst uit 'Qpid': Youknow, Worf, you'd make a per
fect throw rug in Notthingham Castie.Nummer drie, opnieuw ach
terop een dialoog tekst, is uit 'Deja Q', samen met Data (kaartje 23).
Nummer vier, eindelijk een keer voorop het kaartje, komt opnieuw
uit 'Q Who?' (kaartje 43).

Wie denkt er te zijn, houd je vast... en pak kaartje 47,52, 53, 64, 80,
82 of 97 er maar eens bij en dan heb ik alleen de basisset nog maar
gehad. Rechts in de bijgevoegde mural zit dan opnieuw onze Q ver
stopt. Op TV-guide kaartje nummer 9 is het opnieuw raak. Tot slot
in deze set staan zijn initialen opnieuw op een autographed card.
Zo belanden we op 64 Q gerelateerde trading cards door de jaren
heen. Maar we zijn er nog niet: in de set die in de zomer van 2006

uitgegeven werd rondom het 40 jarig bestaan van Star Trek staat hij
samen met Picard op kaartje nummer 30 (een afbeelding uit 'Tapes
try'). Houd je nog steviger vast: in die set misschien wel het mooiste
Q-kaartje ooit, getekend door niemand minder dan Warren Marti
neck (kaartje VP2). Met deze laatste topper blijft de teller steken op
66 Q-gerelateerde tradingcards, bijna een mooi aantal om alleen
Q-kaarten te gaan verzamelen ...©
Mocht iemand dit echt overwegen, dan nog wat info voor hem
of haar. Kaartje 7 (achterzijde) en handtekening (of beter initialen)
nummer 7 zitten in de op 1 augustus 2007 uitgegeven Quotabie
Deep Space Nine trading card set, maar over die set veel en veel
meer in de eerste nieuwsbrief van 2008!

Pump up the volume en vergeet niet je contributie te voldoen,
want behalve de Quotabie Deep Space Nine bespreking ben ik er
in 2008 ook met de Complete Movie Set (geplande uitgifte novem
ber 2007) en zo mogelijk een verslag van een bezoek aan een Ame
rikaanse conventie, alhoewel dat ook wel eens 2009 zou kunnen
worden ... *
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Fanclubdag
Foto's: Anja Verstraten
29 september was het feest. Namelijk de viering van de 20e
verjaardag van The Next Generation.
Dit heuglijke feit vond plaats in 'De Bolder' te Zwolle en er
was natuurlijk weer vanalies te beleven,
Videovertoningen, waaronder de controversiële aflevering
'The High Ground', een heftig debat, een kostuumwedstijd
en een spel waarmee leuke prijzen te winnen waren,
Goed voor een dagje prima vermaak dus, de hierbij
geplaatste foto's spreken voor zich .. , ®

'Een 8ot& wnchJlltnde s.tonru. eeden VIn ct. fecfeftC50n (Ffll'lk MauriU In pUI'S konuum) en een Aoblft Hood-karakter uit «ft Jftcverins Idjbn ~ bof.;r:Tom YIn dtt Wat het opnet.mt teaen Ft-rtngl Edwln Blok.Zlterd-a W,JJ In d. Botd., Hf'I SII' Trekcon ....ntle, #e.to J.IO 0r0A

'Trekkie' zijn is vlucht uit realiteit
he Flying Dutch' vtert
vin.: _ iaar Next
enersuon in Bolder.

don ('rNC), CcJd>r.tlng 20 Yeu'
orNrw ure 8t C,,"dtt.flon., Op 28
>t!ptcmb(r WJ,$ h.et preoes lwmtig
j.1.V gdtdm ebt de n veede Sf.lr
rrk.f\'·$('ric \'OOr het eerst wrrd

uilh'elondtn. ..Sdtnce Fktion
deed her toon vtd bom don doar
VOOrcm d;3n nu. Er werden vtd
m.utsd»ppolljk gevoclige onde r-

:Ir'Cru~~~~~~:~uct,;ës~~;
Zwolle ..In n,l\'Olging hie.rv.tn leld
de hij d;deJU de conventie een dis-
ruS$.it'fOrum met als ondc:rwttp
n:rrorisme, ..In de: lJlevtring The
HiIlhCround werd een pu.U.1 ge
trOkktn mtl: de Noord·Ic:1'5e kwes

~~~~~:;r=~;;n~;
Grooc·8ritt.tnl1l~ 7.0 ..,'VOC:Hg ebt
de BB<; dc..e .lJ1cvcring jJtcnbng

'Doe maar eens gek,
want je moet al zo
vaak gewoon tijn'

Wffip • d.~e betock<:rs uh om
een potje reng>m.. hom ee 'po
l~n. Voor d~.t JtYMWOml met
v reemd&<",ormd .nnj. j,'C"odchr.

f::~\::d~8fo~~~F~i!~":~
ren ...upcrk~plt1li;,;t!sch. onact-

f..,)orTe.u.a IOooftff
twout . TtI'WlII winkelcentrum
~c Dobbe l..tl.nûg werd be>oItt
'JOOr wlntrkndt', .urdst mensen

nd zich op enkel. rientalk'n
"" •• I'w.nd "'" compl«.' .. de·
wereld.In wiJkmI,rum De 801·
muffi:ldcn t.o'n honderd ·Trek·

e,' ulr he:<! Nedcrbnd, ge~le«!
hun we.,i&. klom. of In de

opl1tnbnrlifkc kostuums.
S4:nboeken en Star 'J'rd:·mcr ..
lndh~ l-lnddiikc \'~rtnlsJns:

Flying Ouldl' org.nl".rdr
n ,.,uU ka< su,T",k F'nclubdog

.t!s lbl:lm; 'tbe ~t'Xt eenera-
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Voorgelezen
Titel: Battlestar Galaetica
Auteur: Jeffrey A. Carver
ISBN: 978-0-575-07965-6

Dit is de boekversie van
de miniserie die geldt
als pilot voor de nieuwe
serie Battlestar Galae
tica die in het afgelo
pen televisiejaar het
tweede seizoen inging
op Veronica. Het ver
haal over de Battlestar
Galactica is onder de
meest science fierion
fans wel bekend van de
film en de serie uit eind
jaren 70 van de vorige
eeuw. In deze versie
zijn er echter een aan
tal aanpassingen aan
het verhaal gemaakt.
Hier is het veertig jaar
geleden dat de oorlog
tussen de mensen en
de Cylons is beëindigd.
De Cylons waren robot
ten, gemaakt door de
mensen om het leven
gemakkelijker te maken.
Totdat de Cylons het zat waren en in opstand kwamen, met een oor
log als gevolg. Na de oorlog werd er een ruimtestation gebouwd
waarin mensen en Cylons met elkaar konden communiceren. De
Cylons kwamen echter nooit opdagen. Commander Adama is
bevelhebber van de Battlestar Galactica. De oudste Battlestar in
de vloot van twaalf Battlestars die buiten gebruik wordt gesteld en
omgebouwd wordt tot museum. Totdat plotseling zonder aankon
diging de twaalf kolonies van de mensen worden aangevallen door
de Cylons. Adama, die bijna met pensioen gaat, wordt gedwongen
om met de Galactica die wordt bemand door een groep voor het
merendeel onervaren rekruten die het met de discipline niet altijd
even nauw nemen, samen met een bijeengeraapte groep ruimte
schepen te vluchten om zodoende de mensen als rasvoor uitroeiing
te behoeden. Dat daarbij moeilijkheden ontstaan kan je aanvoe
len. Zeker als men ontdekt dat de Cylons nieuwe Cylons hebben
gemaakt die lijken op mensen en nauwelijks van echt te zijn onder
scheiden. Dit alles leidt tot een explosief verhaal waar alles op en
aan zit. Wie de oude Battlestar Galactica gewend was met Lorne
Green als Commander Adama, Dirk Benedict als Starbuck, en john
Colicos als Baltar moet dat wel even vergeten. De namen bestaan
nog wel, alleen de karakters zijn totaal anders. Starbuck is in deze
versie namelijk een vrouw die het qua discipline het bontst maakt,
maar tegelijkertijd wel de één van de twee beste piloten van de
Galaetica is. Baltar is hier niet de degene die de mensheid willens en
wetens de mensheid verraadt en wil vernietigen, maar zonder het
zelf te weten wel de Cylons helpt om dat te doen. En tenslotte is de
relatie tussen Adama en Apollo hier in het begin zeker niet goed te
noemen, maar dat heeft ook zijn oorzaken. Het boekt volgt nauw
gezet de op televisie uitgezonden miniserie. Voor degene die de
nieuwe serie nog niet gezien heeft is dit boek een uitstekend begin
om de serie te gaan volgen op televisie of op dvd.
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Door: Paul Ploeg

Titel: Battlestar Galaetica - The Cylons' Secret
Auteur: Craig Shaw Gardner
ISBN: 0-765-35517-5

Met dit boek gaan we
twintig jaar terug in de
tijd. Het is twintig jaar
na het einde van de
oorlog tussen de men
sen van de twaalf kolo
niën en de Cylons. De
koloniën zijn bezig aan
de herbouw van hun
planeten en zijn de oor
log met de Cylons al
zo goed als vergeten.
Echter niet alle mensen
zijn aan het herbou
wen. Sommige men
sen proberen nog te
profiteren van die oor
log door alles wat maar
een beetje bruikbaar
en waardevol is zon
der pardon in beslag
te nemen, een soort
strandjutten maar dan
in de ruimte. Het toe
val wil dat een groep
mensen aan boord van
het schip de Lightning stuit op een oud signaal dat aangeeft dat
een bepaald gebied onder een quarantaine valt. De kapitein heeft
daar echter geen boodschap aan en geeft het bevel het gebied
toch binnen te gaan. Ook aan boord van dit schip is een zekere
Tom Zarek, een persoon die in de ogen van zijn familie alles fout
heeft gedaan wat hij maar fout kon doen. Hij heeft daarop afstand
genomen van zijn familie en is nu bemanningslid aan boord van de
Lightning. Ondertussen probeert men aan boord van de Battlestar
Galactica de missie van ordebewaarders binnen het door de men
sen gecontroleerde gebied uit te voeren. Dit wordt echter abrupt
onderbroken wanneer men een SOS-signaal onderschept wat maar
één woord luidt: 'Cylons'. Op de plaats van waar men het signaal
getraceerd heeft vindt men een wetenschapstation waarin men een
experiment uitvoert dat zijn begin heeft van voor de oorlog met de
Cylons. Mensen en machines werken daar samen gelijkwaardig aan
elkaar. Maar dat verandert binnen een korte periode heel snel. Aan
William Adama de taak om orde op zaken te stellen, maar dat gaat
niet gemakkelijk wanneer er andere Cylons ten tonele verschijnen.

Dit verhaal is een lekker verhaal om te lezen. Het kent twee delen.
Het verhaal van de ruimtejutters en het gedeelte van de Galactica.
Het boek beschrijft begrijpelijk dat er nog veel mensen zijn die
persoonlijke problemen hebben wanneer ze twintig jaar nadat de
oorlog beëindigd is het woord Cylons horen. Ook de verhouding
tussen mens en machine in het wetenschapstation is begrijpelijk en
logisch. Groot minpunt vind ik toch wel, hoe gek het ook klinkt, de
aanwezigheid van de Cylons. In de pilot miniserie die als opening
gold voor de nieuwe serie Battlestar Galactica wordt gezegd, dat
men sinds het einde van de eerste oorlog met de Cylons veertig jaar
geleden, niets meer van ze gehoord heeft, terwijl dit boek dus iets
anders beweert. Op dit ene punt na is het een boek dat lekker weg
leest. Voor Galactica fans de moeite van het lezen waard .
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Titel: Star Trek - Mirror Universe: Glass Empires
Auteur: Diversen
ISBN: 1-4165-2459-2

Waarschijnlijk geïnspireerd door het succes van de Enterprise dub
belaflevering 'In a Mirror, Darkly' is een tweeluik uitgegeven met als
thema het spiegeluniversum. Beide delen bestaan uit een verzame
ling van drie verhalen uit de verschillende Star Trekgenres. In het
eerste deel zijn dat de genres Enterprise, The Original Seriesen The
Next Generation.

Het Enterprise-verhaal begint waar 'In a Mirror, Darkly' eindigt.
Empress Hoshi Sato is met behulp van de Defiant aan de macht
gekomen, maar komt er al snel achter dat de aanwezigheid van
de Defiant niet genoeg is om aan de macht te blijven. Ze probeert
nieuwe aanhangers te vinden, met als resultaat een huwelijk met
een Andorian. Ze komt echter bedrogen uit en zo snel als ze de
macht heeft gegrepen is ze deze ook weer kwijt. Noodgedwongen
moet ze om weer aan de macht te komen gaan samenwerken met
een aantal personen die ze altijd heeft gezien als vijanden.

Na het bezoek van de bemanningsleden van de USSEnterprise uit
het andere spiegeluniversum gaat Spock in verhaal nummer twee
rigoureus aan de slag om de ideeën die zijn aangedragen door die
andere [arnesT. Kirk ten uitvoer te brengen. Allereerst brengt hij op
niet al te zachtzinnige wijze de tirannieke Kirk van de ISSEnterprise
om het leven, om daarna systematisch zijn plannen ten uitvoer te
brengen. Alle oppositie die hij krijgt ruimt hij zonder pardon uit de
weg. Zelfs de regerende keizerin, Hoshi Sato 111, ontkomt niet aan
de massamoord die Spock ontketent. Eenmaal aan de macht voert
hij zijn plannen verder door. De resultaten zijn, zoals de Intendant in
de DS9-episode 'Through the looking glass' al vertelde, desastreus
voor het keizerrijk. Is Spock doorgeschoten met zijn ideeën of zit er
toch meer achter?

In het tweede deel van de vierentwintigste eeuw hebben de bewo
ners van het voormalige Aardse keizerrijk het zwaar te verduren
onder de Klingon-Cardassian onderdrukking, ondanks het op kleine
schaal opkomende verzet hiertegen. [ean-tuc Picard is in dit uni
versum geen kapitein van een Sterrenschip maar een archeoloog
die samenwerkt met de Cardassian Gul Madred en hem voorziet
van allerlei waardevolle archeologische vondsten die hij in opdracht
voor Madred opspoort. Een ex-vriendin van Picard, Vash, probeert
hem over te halen om in het verzet te komen en op een missie
te gaan om een mogelijk bondgenootschap proberen aan te gaan
tussen de mensen en een door doctor Noonien Soong pas ont
dekt buitenaards ras genaamd de Borg. In eerste instantie weigert
Picard, maar nadat een stel Klingons een goede bekende van Picard
behoorlijk toetakelen stemt hij toch toe. Soong en Picard komen op
het spoor van de Borg, die al behoorlijk huis houden in het Alfak
wadrant en proberen contact met hen te maken. Maar of dat nou
zo'n goed idee is voor de mensen of de Klingons en de Cardassians
is maar de vraag.

Alle drie de verhalen hebben zo hun goede dingen. Toch is het laat
ste verhaal duidelijk het minste. Dat komt vooral door het tweede
deel van het verhaal waarin men Picard het alleen laat opnemen
tegen een Borgschip en het resultaat daarvan. Dat maakt het verhaal
niet geloofwaardig. Het eerste verhaal is prima, maar had gezien de
inhoud net zo goed de titel 'In a Mirror, Darkly; Part 111' kunnen krij
gen. Het tweede verhaal is naar mijn mening duidelijk het beste. De
opbouw van de opkomst en de ondergang van Spock en het Terran
keizerrijk wordt systematisch geschreven waardoor het gemakkelijk
te lezen is. Ondanks het duidelijke mindere laatste verhaal is dit een
aanrader voor liefhebbers van het spiegeluniversum.
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TItel: Crucible: Kirk - The Star to every wandering
Auteur: David R. George 111
ISBN: 0-7434-9170-X

In het laatste deel van
deze trilogie waarin
de hoofdrolspelers van
de aflevering 'The City
on the Edge of Forever'
centraal staan, neemt
larnes T. Kirk de hon
neurs waar. Hij kijkt
terug op zijn leven
vanaf het moment van
terugkomst uit de jaren
dertig van de twintig
ste eeuw samen met
Spock en McCoy tot
en met de hulp die hij
verleent aan Picard bij
het stoppen van Sorans
poging de baan van de
Nexus te verleggen. Bij
die hulp sterft hij zoals
de meeste Star Trekfans
weten. In Star Trek is
echter niets onmogelijk,
dus ook hier niet. Na
het omkomen komt hij
weer terug in de Nexus.
Met behulp van een bekende EI-Aurian komt hij erachter dat hij
onder andere door de hulp die hij Picard heeft geleverd, de tijd
lijn heeft veranderd. Die acties moeten ongedaan worden gemaakt.
Alleen kan hij dat niet zelf doen. Endus heeft hij hulp nodig van een
wel heel apart persoon. Samen met die persoon gaat hij terug in de
tijd en probeert alle acties die de tijdlijn hebben gewijzigd onge
daan te maken. Daarbij kijkt hij gelijk terug op dat bovengenoemde
leven en de fouten die hij daarin maakte. De gebeurtenissen in de
jaren dertig van de twintigste eeuw met de dood van Edith Keeler
en de invloed die dat gehad heeft op de rest van zijn leven. Zijn mis
lukt relatie met Antonia vlak voor de lancering van de Enterprise-B
en nog andere dingen.

Het is niet de eerste keer dat larnes T. Kirk in Star Trekboeken weer
tot leven wordt gebracht. William Shatner deed het zelf al een
keer eerder met zijn alter ego. Toch is de manier waarop David R.
George het doet wat geloofwaardiger dan die van Shatner. De twee
verhalen die George gebruikt in dit boek vloeien goed in elkaar over.
Dat is zeker te merken in de relatie van Kirk met Antonia, die twee
keer wordt verteld, alleen met twee iets andere uitkomsten. Verder
is het verhaal een stuk korter dan dat van McCoy en Spock. Maar
dat komt naar mijn mening doordat het grootste deel van het cen
trale verhaal al is verteld in de eerste twee delen van deze serie. De
invloed van de Guardian of Forever op de drie hoofdpersonen. Een
waardige afsluiting van een prima trilogie met een origineel thema.
cA>
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Afstuderen op Star Trek
Het lijkt de ideale combinatie: je studie met je hobby verenigen.
Maart je de [onqh 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 Maart je een
samenvatting van haar scriptie opgesteld. In dit nummer deel 2 van
de samenvatting. In ons vorige magazine stond deel 1.

2.3 Informatisering
Informatie is de basis van kennis, en kennis de basis van macht.
Nieuwe media hebben een grote invloed gehad op informatievoor
ziening en daarmee dus op machtsverhoudingen. Informatie ver
zamelen is altijd de missie geweest van Starfleet, maar de manier
waarop en hoe er met die informatie werd omgegaan is wel veran
derd in de loop der jaren, onder invloed van nieuwe media. Vroeger
draaide informatie om mechanistische informatie: beheersing van
materie door het vaststellen van wetmatigheden en het gebruik van
natuurkrachten. Bij de informatisering van het wereldbeeld draait
het om het beheersen van juist die mechanistische informatie. Niet
langer is het belangrijk gebeurtenissen uit te kunnen leggen, maar
belangrijk is het gebeurtenissen na te kunnen bootsen.

Met de komst van digitale technieken is de status van informatie
in onze samenleving veranderd. Er is niet langer een soort garantie
van de kwaliteit en echtheid van de informatie. Digitale technie
ken maken het mogelijk informatie te bewerken zonder verlies aan
kwaliteit. Erwordt nu veel getwijfeld aan de echtheid van informa
tie. Als je kijkt naar de film 'Forrest Gump' is het moeilijk bewerkte
beelden van onbewerkte beelden te onderscheiden. Op het inter
net is er ook nog eens geen sprake van echte interne en externe
controle zoals oude media die hadden. Er wordt weliswaar gecon
troleerd door instanties, maar in een mindere mate en met minder
mogelijkheden. In Star Trek speelt het informatienetwerk een grote
rol. Er is een centrale database waar non-stop informatie aan toe
gevoegd en veranderd wordt. Iedereen heeft in meer of mindere
mate toegang tot die informatie. Erwordt wel streng gecontroleerd
wie welke informatie invoert of verandert. Dit is interne controle.
Van externe controle is eigenlijk geen sprake. Er is geen regering
of externe instantie die de database van Starfleet controleert, of
hoe er met de informatie wordt omgegaan. Dit is dus omgekeerd
aan de werkelijkheid. Dit kan meerdere redenen hebben.Er kan een
verregaande scheiding zijn tussen staat en Starfleet. Starfleet moet
verantwoordelijkheid afleggen aan de Federatie, die bestaat uit ver
schillende samenwerkende regeringen. Niet één regering zou het
dus voor het zeggen hebben. Maar een andere verklaring is de opti
mistische blik van Star Trek. Er wordt een toekomstbeeld geschil
derd waarin mensen vredelievend naast elkaar leven. Dit zou een
hoge mate van interne controle vereisen, wat externe controle dus
minder noodzakelijk zou maken. Als mensen het uit zichzelf al goed
doen, dan hoeft de overheid daar minder op te controleren.

De waarde van informatie lijkt ook te zijn veranderd door de jaren
heen. Informatie was eerst vooral een machtsmiddel. Informatie
werd geheim gehouden om zo een voorsprong te behouden. Maar
informatie is meer en meer gemeengoed geworden, met name uit
cultuurbehoud. In Star Trek komt dit heel duidelijk naar voren. De
missie van alle schepen die de hoofdrol speelden in Star Trek was
kortgezegd informatie verzamelen. In TOS liepen bijna alle missies
uil op een machtsstrijd. In TNG wordt informatie voornamelijk neer
gezet als middel om culturen te preserveren, te behoeden voor de
ondergang. In DS9 moest informatie vooral culturen samenbren
gen, namelijk Cardassia en Bajor. Hel interessante is nu dat in Enter
prise er met informatie omgesprongen moet worden zoals in hel
heden, om een hedendaags publiek aan te spreken. Maar het moet
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wel geloofwaardig blijven dal Enterprise zich voor TOS afspeelde.
Dat zou een reden kunnen zijn voor de grotere mate van geweld
in Enterprise ten opzichte van voorgaande series en tegelijkertijd
de meer terughoudende instelling van de crew van de Enterprise
NX-01. Het is namelijk niet mogelijk om op het verleden terug te kij
ken zonder daar commentaar op te geven vanuit een hedendaags
perspectief.

2.4 Commercialisering
Commercialisering vindt zowel plaats op industrieel gebied als op
cultureel gebied. Maar de komst van digitale media hebben vooral
een verschuiving veroorzaakt van industriële productie naar com
merciële productie. Door multimedialiteit van de digitale media
kunnen bedrijven zich nu op meerdere aspecten van de media tege
lijkertijd richten. Dit heeft fusies en allianties tussen bedrijven ver
oorzaakt en daarmee een enorme schaalvergroting. Bedrijven doen
hun best om consumenten steeds meer tegelijk aan te bieden. Hier
door vallen steeds meer culturele aspecten van de samenleving in
handen van het bedrijfsleven. Een angst die hierdoor wordt opge
wekt is dat uiteindelijk de hele mensheid verbonden zal worden
door alleen maar commerciële banden, en dat cultuur zal verdwij
nen. De makers van Star Trek delen deze angst niet.

Commercie speelt bijna geen rol in Star Trek. En de weinige han
delaren die we wel tegenkomen zijn kleinschalige handelaren, zoals
bijvoorbeeld Quark uit DS9. Multinationals en grote merken komen
niet voor in Star Trek. Waar in de werkelijkheid commercie nauw
verweven is met cultuur en met ervaringen, is commercie in Star
Trek alleen maar verweven met industriële productie. Er is geen
sprake van een commerciële ervaringscultuur zoals in de werke
lijkheid, waarin bedrijven zich niet specialiseren in het produceren
van goederen maar in het produceren van ervaringen. En waar in
werkelijkheid meer overheidsdiensten worden geprivatiseerd, meer
informatievoorzieningen worden gecommercialiseerd en de tele
communicatiemarkt wordt geliberaliseerd, lijken deze ontwikkelin
gen zich in StarTrek juist in tegenovergestelde richting voltrokken te
hebben. Overheden maken overal de dienst uit in plaats van bedrij
ven, er is geen sprake van sponsoring, bedrijven hebben nergens de
vrije hand en er bestaat geen markt voor telecommunicatie.

O3 het einde van de beheersbaarheid

Met de informatisering van het wereldbeeld zijn ook
machtsstructuren grondig veranderd. Waar er eerst sprake was
van een piramidale machts- en organisatiestructuur is steeds meer
sprake van een netwerkstructuur. De piramide lijkt te zijn omge
draaid. Eerst was het publiek afhankelijk van wat de top aanbood,
nu moet de top voldoen aan de vraag van het publiek. Ten tijde van
TOS voerde de bemanning nog blindelings de bevelen van captain
Kirk uit, die op zijn beurt weer blindelings de bevelen van Starfleet
Command opvolgde. Maar in TNG kwam ineens de Prime Direc
tive opdagen. Het opvolgen van de Prime Directive, in principe een
piramidale machtsstructuur, had tot gevolg dat de cultuur van een
volk bepaalde hoe Starfleet met hen om diende te gaan. Andere
gevolgen van deze machtsverschuivingen waren de steeds grotere
rol die kinderen zijn gaan spelen, wat ook duidelijk zichtbaar is in
Star Trek, en de grootste angsten of vijanden van de samenleving.

Klingons waren nog heel duidelijk en zwart-wit de bad guys in TOS.
De Borg waren dan wel slecht, het waren wel wezens van aller
lei volken die tegen hun zin waren geassimileerd en gered konden
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worden. De Dominion en de Xindi zijn steeds geavanceerdere vor
men van dezelfde angst waar de Borg op geïnspireerd waren: de
angst voor culturele homogenisering, zoals eerder besproken. En
wat uiteindelijk altijd de vijand weet te overwinnen is menselijkheid:
de vergevingsgezindheid van de mens overwon de Klingons, de
onderlinge saamhorigheid van de mens bleek te sterk voor de Borg
die juist die kwaliteit misten, de individualiteit van de mens wist
de brute onderdrukkers van de Dominion te verslaan en de opof
feringsgezindheid van de mens won het van de Xindi. De gevol
gen van de digitalisering van de cultuur zal nooit de menselijkheid
overwinnen.

04de co-evolutie van mens en computer

In iedere Star Trek serie zitten personages die niet
menselijk zijn. Douglas Rushkoff beweert in 'Children of Chaos' dat
de dokters in Star Trek de stem van de menselijkheid vertegenwoor
digen. Ik ben van mening dat het de niet-menselijke personages
zijn, die soms toevallig dokter zijn, maar meestal niet. Door continu
de aandacht te vestigen op de verschillen tussen deze personages
en mensen, wordt duidelijkheid gegeven aan wat het nu betekent
om mens te zijn. Soms zijn deze personages heel expliciet op zoek
naar hun menselijkheid. Denk hierbij aan Data en de Dokter uit Voy
ager. Enterprise vormt hierop wellicht een uitzondering. De enige
niet-mensen aan boord zijn niet bezig met de zoektocht naar men
selijkheid. Ook leggen zij niet hier niet de aandacht op. T'Pol lijkt
in wezen niet zo veel te verschillen van de mensen, behalve in haar
stoïcijnse gezichtsuitdrukkingen. Verder isze eigenlijk heel menselijk.
De rol van Phlox is niet groot genoeg om de stem der menselijkheid
te zijn. Ik denk juist dat alle personages samen één ideale mens vor
men. Ieder personage heelt zijn eigen gebrek ot probleem. Samen
vormen deze gebreken of problemen alleswaar het om draait in het
mens-zijn. Worstelen met verantwoordelijkheden, met loyaliteit en
autoriteit, met familie, met persoonlijke onzekerheden en angsten,
en ga zo maar door.

Met de komst van digitale technieken zijn er ook verschillende vor
men van niet-mensen verzonnen. Vormen die door Star Trek, als
science fiction, natuurlijk niet zijn genegeerd. De robots, androïdes,
kunstmatige intelligentie, en cyborgs. Maar ook de kunstmatige
ondersteuningen voor de mens zoals implantaten. Geordi LaForge
met zijn visor, Seven of Nine, [ulian Bashir die genetisch gemanipu
leerd was en natuurlijk Data en de Dokter uit Voyager.

Conclusie
De vraag die ik met mijn scriptie wou onderzoeken was hoe de ont
wikkeling van de digitale cultuur gerepresenteerd is in Star Trek, om
daarmee aan te tonen dat televisie een representatie van de maat
schappij is. Ik heb eerst een aantal specifieke kenmerken van digitale
media behandeld zoals JOsde Mul die uiteenzet in zijn boek 'Cyber
space Odyssey'. Multimedialiteit, interactiviteit, virtualiteit, recapitu
latie en participatie. Wat hieruit vooral naar voren kwam is dat deze
ontwikkelingen overduidelijk ook in Star Trek zijn meegegroeid. De
voordelen worden ten volle benut, maar ook de angsten die deze
ontwikkelingen met zich meebrengen komen aan de orde. Het ver
valsen van originelen, het vervagen van de grens tussen fantasie en
werkelijkheid en het tegenkomen van fouten uit het verleden.

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.
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Perspectieven op cultuurveranderingen in een digitaliserend tijd
perk'. Internationalisering, medialisering, informatisering en com
mercialisering. Hieruit kwam een interessante conclusie naar voren,
die eigenlijk ook al bleek uit het eerste hoofdstuk. Namelijk dat Star
Trek open staat voor veranderingen, maar trouw blijft aan het ori
ginele uitgangspunt van Roddenberry: een optimistisch toekomst
beeld voor de mens schetsen. Alle gevolgen van de digitalisering
van de cultuur die als negatief worden beschouwd worden in de
toekomst van Star Trek rechtgezet. Culturele homogenisering en
cultuurverarming zijn ondervangen. De gevolgen van de digitali
sering die betrekking hebben op de vorm van de boodschap van
het medium, zoals het verdwijnen van de lineariteit, zijn wel door
gedrongen in Star Trek zonder dat de series daar commentaar op
leveren.

Ik heb ook specifiek gekeken naar veranderingen in machtsverhou
dingen, 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. Het uiteindelijke antwoord op mijn onderzoeks
vraag is dus dat de ontwikkeling van de digitale cultuur terug te zien
is in Star Trek, zowel de ontwikkelingen in de vorm van media als
de gevolgen daarvan. Alle negatieve ontwikkelingen zoals homoge
nisering en cultuurverarming zijn vermeden en juist de tegenbewe
gingen hebben Star Treks steun. Hiermee valt ook aan te tonen dat
televisie dus een representatie van de maatschappij is.
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Van de Voorzitter
van de TOS aflevering "Menagerie" in zeker 3 theaters in ons landje
te gaan draaien. Meer info kun je uiteraard vinden op \o'&W.tfQ,nJ
[helaas heeft dit al plaatsgevonden voordat deze nieuwsbrief bij jul
lie in de bus viel, loyce Geurts).

Dan dé klapper van het jaar waar vele fans op zaten te wachten:
Utopia 8: Wat zullen diegenen die niet aanwezig konden zijn nu
balen. In één woord; mé mó rá bel. De gasten, bezoekers en vrijwil
ligers werden echt in de watten gelegd. Er hing echt een ongeloof
lijk ontspannen feestsfeer. Endat was ook te zien aan de gasten die
echt heel veel plezier hadden. Eén van de hoogtepunten was uiter
aard zaterdagavond waar onze eigen Maarten Boots geheel in stijl
een huwelijksaanzoek deed aan Mieneke Verhoef. Het was de stie
kemerd gelukt om alles heel erg goed geheim te houden. Ik had het
idee dat het voor Mieneke ook een beetje een verassing was. Het
was allemaal erg romantisch en toen Mieneke "JA" zei was er geen
droog oog in de zaal. Ringbearer van dienst was niemand minder
dan [ohn de Lancie. Dat kunnen ook niet veel koppels zeggen! Ook
ik heb toch een paar traantjes van ontroering moeten wegvegen.
Maarten, Mieneke langs deze kant nogmaals proficiat en ik wens
jullie heel, heel veel geluk met zijn tweetjes.

Hallo allemaal,

Daar ben ik weer met mijn onderhand vertrouwde 'van de voorzit
ter praatje'.

Hé hé, ik weet even niet waar te beginnen. Er is zo ontzettend veel
gebeurd de laatste tijd.

Begin maar even bij onze eigen fanclubdag in Zwolle. Pim en zijn
kornuiten en kornuitessen hebben ons weer getrakteerd op een
heel geslaagde en als vanouds gezellige fanclubdag. Dit keer in het
teken van het 20 jarig bestaan van TNG. Jezult hier nog een uitge
breider verslag kunnen lezen in ons magazine. Proficiat dames en
heren hel was een prima fanclubdag. Een primeur voor de TFD is
de samenwerking met Paramount in verband met het uitbrengen
van een aantal schitterende DVD boxen. Waaronder de gezamenlijk
website actie waarbij alle TFD-Ieden een aanzienlijke korting krijgen
bij de aanschaf van de zeer fraaie DVD box van 20 jaar TNG. Onze
eigen speciale TFD-DVD bleek zo'n succes dat we besloten hebben
er nog 50 stuks bij te laten maken. Info hierover vind je op onze
website. Daarnaast vers van de pers: bioscoop Cinemec te Edeheeft
het initiatief genomen om in film vorm de nieuwste digitale versie



Daarnaast heeft de TFD samen met de
Federation een zeer uitgebreid interview
gehad (of moet ik zeggen Diepte-inter
view; bijna 3 kwartier!!!) met niemand
minder dan lohn de Lancie. Een erg sym
pathieke man met een ontzettend goed
gevoel voor humor. Maar ja wat verwacht
je ook van iemand die de onvergetelijke
"Q" leven heeft ingeblazen. Ik wil nog
maals Ron en de Federation bedanken
voor de uiterst prettige samenwerking.

Dan ben ik persoonlijk ook trots op Edwin
Verstraten die zich de allerlaatste en defi
nitieve "Ruler of the Universe" mag
noemen.

Aan alle goede dingen komt een eind zegt
men. Zo ook aan Utopia. Na 8 SFFantas
tische conventies en vele gasten die ze
naar Nederland hebben kunnen halen,
vonden ze het tijd om er mee te stoppen.
Dit uiteraard tot grote spijt van zowel
bezoekers als vrijwilligers. Daarnaast heb
ben de gasten ook zeer lovende woorden

laten vallen. Petje af voor de organisatie:
jullie hebben echt een top evenement
waardig weten af te sluiten. En ook al
kunnen we niet zeggen "tot volgend jaar"
we zeggen wel "tot ziens". Want ik ben er
zeker van dat we jullie vast nog wel zullen
tegenkomen. Ook al is het dan niet meer
als "die van Utopia". SFminnend Neder
land heeft jullie diep in hun hart gesloten.
"Dankjewel" is het allerminste dat we kun
nen zeggen.

En hierbij zal ik het dan weer moeten
laten, anders krijg ik het met onze hoofd
redactrice aan de stok wegens mijn weer
veel te uitgebreid stukje (Geintje). Tot de
volgende VdV.

Marc Ghijsels

P.S. Houd de komende tijd onze eigen
website maar goed in de gaten want we
hebben nog het één en ander in petto
voor jullie. Echt waar! Geloof me, het is de
moeite waard om TFD lid te zijn © rA>

AGENDA
1 - 2 maart 2008
Stripboeken beurs
locatie: Evenementenhal
........................................................ Rijswijk
info: www.stripbeurs.com

29 maart 2008
Algemene Leden Vergadering
locatie: 'l Veerhuis
........................................... Nieuwegein
info: www.tfd.nl

8 - 20 april 2008
Fedcon XVII
locatie: Maritim HotelI
.......................................... Bonn, Duitsland
info: www.fedcon.de

26 april 2008
Dag van de Jeugdhelden
locatie: .'t Veerhuis
................................................ Nieuwegein
info: www.jeugdhelden.nl

17 - 18 mei 2008
The Dutch Star Con IV
locatie: Druiventros
............................................ Berkel Enschot
info: www.dutchstarcon.nl
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REPLICATOR ROOM
The Fluing Dutch magazines te koop
de volgencTebladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorko
men 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
lljdens een activlteit van de vereniging even bil de stand langs te lopen.

Bladen uit de Jaargangen 7995

Jllllrgang 1995/1996
September 1995, December 1995,
nr.Ol van 1996"
"Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997
nr.03, nr.04, nr.OS, nr.06
Jaargang 1998
nr.Ol, nr.02, nr.03
Jllllrgllng 1999
nr.Ol, nr.02, nr.03, nr.04, nr.OS, nr.06
Jaargang 2000
nr.Ol, nr.02, nr.03, nr.04, nr.OS, nr.06
Jllargang 2001
nr.Ol, nr.03, nr.04, nr.OS, nr.06
Jaargang 2002
nr.02, nr.03, nr.OS, nr.06

Bladen uit de jaargangen Z003 en

JIIDrgang 2003
nr.01 , nr.02, nr.03, nr.04, nr.06
Jaargang 2004
nr.Ol, nr.02, nr.03, nr.04, nr.OS, nr.06

Jaargang 2005
nr.Ol van 2005 €3,9S
nr.02 van 2005 €3!'
nr.03 van 2005 €3!S
nr.04 van 2005 €3!'
nr.05 van 2005 €3,"
Jllargllng 2006
nr.Ol van 2006 €3,"
nr.02 van 2006 n!S
nr.03 van 2006 €3!'
nr.04 van 2006 n!'
nr.OS van 2006 €3!S
nr.06 van 2006 €3!'
Jaargang 2007
nr.01 van 2007 €3!'
nr.02 van 2007 €4,s••
nr.03 van 2007 €4,'·
nr.04 van 2007 €4,SO
nr.05 van 2007 €4,SO
·ultverkocht I niet meer verl<rijgbaar

Verzendkosten r/m 3 stuks (2,25
Verzendkosten 4 t/m 70 stuks
(3,00

Te Koop gevraagd:
"Wie heeft nog StarTrek-mokken staan en vraagt er een redelijke
prijs voor? Ik ben (uitsluitend) op zoek naar mokken met foto's van
personen uit TNG, Voy en D59. Je kunt me mailen op: ja.vander.
ent@kpnplanet.nl, liefst met foto van de mok. Ik kijk uit naar de
reacties!"

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopenof ben je
ergensnaar op zoek?Dan is de ReplicatorRoomprecieswat je zoekt!
In dezerubriek kun je namelijk gratis" adverteren! Stuureenemail naar
redactie@tfd.nlow ReplicatorRoom of stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch O.v.v.ReplicatorRoom,Postbus135, 3500 AC Utrecht

TheFlying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze ReplicatorRoom.Adverten
tiesdie illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.

" Commerciëleadvertentieskosten
€0,75 perregel
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RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

4-nbuQ
Doomweg 8 - Apeldoom - Tcl.OSS3SS 1972

www.ernst-advies.nl

Uw lidmaatschapspas is geldwaard!
Devolgendezakengeven kortingopdeaangegevenwaren,wanneeru lJW

FlyingDutchpasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

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

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LAHeerlen

Card Ei News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 IC Zwolle

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 IS Eindhoven
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