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Redactioneel
Wat gaat de tijd toch snel. Op het moment dat ik dit schrijf is 2008
al ruim driekwart voorbij en tegen de tijd dat jullie dit lezen alweer
bijna voorbij.
Om precies te zijn, schrijf ik dit stukje in het derde weekend van
oktober: een weekend waarin ik de laatste jaren steeds op Utopia
te vinden was, maar helaas is deze uitermate gezellige conventie
er niet meer. En dus doe ik maar dienst... Een groter contrast is er
bijna niet te vinden, maar het zij zo.
Vorig weekend ben ik een dagje naar 'Facts' geweest, een zeer
grote' fantasy, anime, comics, toys, space'-conventie in het Belgi
sche Gent. In plaats van enkele honderden mensen zoals je ze hier
[in Nederland) hooguit zou verwachten waren er zeker meerdere
duizenden: een drukte van jewelste. En ja hoor, ook vele bekenden
waren er te vinden. AI met al wel een gezellig dagje en voor herha
ling vatbaar. Misschien maak ik er volgend jaar wel een weekendje
van.
Enfin, om weer even terug te komen op het tijdstip van het jaar
waarin jullie deze editie van onze nieuwsbrief ontvangen: hebben
jullie allemaal je kerstcadeaus al gekocht? Zo nee, denk er ook eens
aan dat een TFD-lidmaatschap best een leuk cadeautje kan zijn ...
Anyway: allen fijne feestdagen en het beste voor 2009 toegewenst.

joyce Geurts

'1'11complain if I want to. It's comforting.'
The Doctor to Seven of Nine - VOY 'One'



NIEUWS
Zo net na de zomer I begin van de herfst
was er niet heel veel te vertellen, maar onze
'nieuwsspeurder' iocqueiine heeft weer haar
uiterste best gedaan om toch een en ander
voorjullie op eenrijtje te zetten...

Door: [acquellne Spoelder

De nieuwe film:
Voor degenen die niet kunnen wachten
om de nieuwe Star Trek film te kunnen
gaan zien: Entertainment Weekly heeft een
nieuwe reeks foto's gepubliceerd van de
cast uit de nieuwste Star Trek speelfilm van
J.J. Abrams. De foto's geven een aardige
impressie en sfeerbeeld van hoe het er in
deze productie allemaal uit komt te zien. De
foto's zijn te zien op
http://www.ew.com/ew/gallecy/
0,,20233788 O.OO.html
Enals je dan toch daar bent en je wil alvast
iets meer weten over de film, klik dan
even door op 'Star Trek: The Inside Scoop'
(rechts naast de elfde en laatste foto).

Er gaan geruchten dat er een nieuwe trai
ler voor de nieuwste Star Trek film gemaakt
gaat worden. Deze trailer zou nog voor
kerstmis uit moeten komen. De release van
de film staat gepland voor 8 mei 2009.

J.J. Abrams heeft in een interview verteld dat
de schrijvers alle moeite hebben gedaan om
Wllliam Shatner een rol in de nieuwe Star
Trek film te geven. De reden dat William
Shatner niet in de film te zien is, is dat het
de schrijvers niet lukte om hem een zoda
nige rol in de film te geven dat hel er een
was die captain Kirk verdiende.

Abrams heeft in [een ander] een interview
verteld dat de muziek voor de nieuwe Star
trek film al gemaakt is. Simon pegg die de
rol van de jonge Scotty speelt vond de trai
ler en de bijbehorende muziek zo mooi dat
hij zijn tranen niet kon bedwingen. In het
zelfde interview vertelde J.J. Abrams dat de
nieuwe Star Trek film 2 uur duurt.

Simon pegg heeft zelf nog in en interview
verteld waarom hij de rol van de jonge
Scotty heeft geaccepteerd: Hij heeft de rol
gespeeld omdat hij een groot fan is van de
in 200S overleden James Doohan en het
een enorme eer vond om Scotty te mogen
spelen.

Zoals velen onder jullie ongetwijfeld weten
had Paul McGllllon (doctor Carson Bec
kett uit Stargate Atlantis) eveneens auditie
gedaan voor de rol van Scotty, maar deze
helaas niet gekregen. Wel heeft hij een
andere rol mogen vertolken in de film en
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rol van de grootmoeder van de enige vriend
van Tru.

Willlam Shatner (Kirk - TOS) en George
Takel (Sulu - TOS) zijn nog steeds met
modder naar elkaar aan het gooien. Het
boterl al jaren niet meer tussen deze twee

sterren. George Takei gaf eerder openlijk
toe dat William Shatner niet op zijn huwelijk
was uitgenodigd. Shatner reageerde hierop
door te zeggen dat hij niet begrijpt waarom
George Takei zo'n hekel aan hem heeft. Tij
dens de serie en de films hebben ze nauwe
lijks samen gewerkt. William Shatner begrijpt
ook niet waarom George Takei pas op zijn
70e uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

Er gaan geruchten dat Patriek Stewart
(Picard - TNG) is benaderd om in een
nieuwe Doctor Who serie te gaan spelen.
Stewart zou zijn benaderd voor de rol van
een Time lord. De BBCzou Patrick Stewart
zo graag willen hebben dat ze zelfs bereid
zijn om de serie uit te stellen tot 2010.

tijdens Facts in Gent heeft een van de aan
wezigen een poging gedaan om hem aan
het praten over de film. Echter dit was niet
mogelijk, aangezien hij contractueel een
spreekverbod opgelegd had gekregen.

Acteurs:
Nlchelle Nlchols (Uhura - TOS) speelt
een rol in het theaterstuk Tru loved'. Dit
stuk gaat over de 16-jarig Tru die net ver
huisd is van San Francisco naar Californië
en grote moeite heeft met het wennen aan
deze nieuwe omgeving. Nichelle speelt de

----------------------------------------------------------------J.,,- TFD magazine



Chase Masterson
(Leeta - DS9) speelt~~.WI.
een hoofdrol in de IJ'I!.::n.Iiîll:lrl
film 'Yesterday was a
Lie'. Ze speelt hierin
rol van een zangeres
die een groot geheim
met zich meedraagt.
De film is reeds in pre
mière gegaan. Het is
nog niet bekend wan
neer de film in Neder
land te zien zal zijn.
Hij valt onder de cate
gorie 'film noir', dus
houd vooral de film
huizen en dergelijke in """'"""'""-"-......._,._..,..
de gaten als je hem wil zien. Leuk feitje over
deze film is dat ook Star Wars' Chewbacca
(nu ja, Chewies vertolker Peter Mayhew
dan) een rol speelt. ..

Simon Pegg (de 'jonge Scotty' uit de film)
heeft niet alleen van alles verteld in inter
views (zie hierboven), maar ook een con
tract afgesloten met een uitgever om een
drietal non-fictie boeken te gaan schrijven.
Het eerste boek zal gaan over zijn carrière
tot nu toe, het tweede boek wordt een
humoristisch boek en het derde en laatste
boek heeft een nog nader bekend te maken
aard en inhoud.

Overig nieuws:
Voor de fans die er maar geen genoeg van
kunnen krijgen, YouTube gaat binnenkort

helpdeskmedewerkers tot razernij gedre
ven. Voor de mensen die de aflevering niet
gezien hebben of nog een keer willen zien,
je kunt de aflevering bekijken op hll.J2;LL
player.omroep.nll?afll 0-7941532.

Er is weer hoop voor alle fans die de Star
Trek Experience in de toekomst willen gaan
bezoeken. Op dit moment zijn er onderhan
delingen gaande zijn om de Star Trek Expe
rience elders in LasVegas onder te brengen.
Zodra er meer bekend wordt laten we dat
natuurlijk weten.

Bryan Fuller, schrijver van vele afleverin
gen voor Star Trek Voyager, heeft in een
interview verteld dat als er ooit een nieuwe
Star trek serie komt, hij deze graag zou wil
len maken. Hij heeft allerlei ideeën over hoe
de nieuwe serie eruit zou moeten zien. Zo
zou het een serie moeten worden die geba
seerd is op de originele serie uit de jaren
60.

complete televisieseries op de website plaat
sen. Oe uitzendingen zullen in tegenstelling
tot wat we gewend zijn op groot scherm
formaat vertoond worden. Eén van de eer
ste series die op de nominatie staat om op
de website geplaatst te worden is Star Trek.
In eerste instantie is deze dienst bestemd
voor Amerikaanse kijkers, maar het schijnt Ollver Crawford die een aantal afleverin
dat dit omzeild kan worden via de website gen heeft geschreven voor TOS (waaronder
Hidemyass.com, waar je dan op de you- 'The Galileo Seven' en de beroemde afleve-
tube-button moet klikken [psst, niemand ring die racisme op de hak neemt 'Let That
vertellen waar je dit gehoord hebt ;»). Be Your Last Battlefield') is eind septem

ber op 94-jarige leeftijd overleden aan de
gevolgen van een longontsteking. Hij laat 2
dochters en een zoon na. Wij wensen zijn
nabestaanden veel sterkte.

In het satirische programma Koefnoen
van 20 september 2008 zat een stukje Star
Trek. Een licht gefrustreerde Spock belt
met de helpdesk van zijn provider van
wege een beam-defect. Zelfs onze emo
tieloze Vulcan wordt door de onwillige

MOUNT AlN TALK
BesteStar Trek liefhebber, In tussentijd (en als tip voor jullie) ga ik me ook verheugen op de

release van de film Watchmen, een zeer bijzondere film met veel
actie, sci-fi & comic elementen.Het jaar is bijna voorbij en het venijn zit hem echt in de staart; ein

delijk was daar dan de nieuwe Star Trek trailer.

Ik ga er vanuit dat jullie, net als ik, hem direct tien keer bekeken
hebben om alle details in je op te nemen.

Groeten,
Oave van Velzen
Product Manager Catalog & Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux

Op alle forums branden dan ook direct de discussie's los over de
aanpak van J.J. Abrams. Eending is mij in ieder geval duidelijk; het
ziet er spectaculair uit!

Nero: 'The walt is over. ' - trailer Star TrekXI
Star Trek zal in de zomer van 2009 weer zeer nadrukkelijk op
de kaart worden gezet en als liefhebber kan ik dat alleen maar
toejuichen.

ûisclaimec De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid van
de schrijver ervan. De TFDkan ap geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprake
lijk gehouden worden voor hetgeen hierin gezegd enlo' aangeboden wordt.

Het is nog even wachten tot Mei 2009, maar vanaf die periode
zullen ook weer nieuwe Star Trek DVO (en mogelijk Blue-ray) pro
ducten op de markt worden gebracht.

TFD magazine
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Het Eiland
Een verhaal van JokeSisko

Deel VII
Elkmensenleven heeft zijn positieve en negatieve kanten.
Zij hadden het gevoel alsof dat ze de slechte hoofdstukken van hun
leven hadden afgesloten. Ze hadden elkaar lief en alle ellende had
den ze achter zich gelaten. Ze voelden zich gelukkig.
Het lot werkt spijtig genoeg niet zo.
Geen enkel leven blijft gelukkig en voorspoedig.
Donkere wolken pakten samen boven hun hoofden. Maar ze waren
te verblind door de schoonheid van de liefde om het te merken. De
oude aap wist het.
Eigenlijk had hij het altijd al geweten. Van zodra hij de man had
gezien, die dag in de jungle, bewusteloos en alleen, wist de oude
aap het. Onheil en ellende.
Maar toch had hij ze toegestaan te blijven. Hij had echter het einde
aangekondigd van de apenvallei. Het einde dat spoedig zou komen.
Ende man zou het einde met zich meedragen.

Het vlees rook ongeloofelijk goed.
De man hield het boven het vuur. De vetrestanten braken open
door de hitte.
Het was niet direct schitterend gebakken, maar het smaakte wel.
langs één kant bijna zwart gebrand, het stuk dat de vrouw weg
sneed. Hij lachte. Ze waren ondertussen bijna door hun vleesvoor
raad heen. Dat betekende dat hij vrij spoedig terug op jacht zou
moeten gaan.
Op zoek naar de kudde. Eerstzou hij wel een nieuwe speer moeten
maken. Hij kon nogal moeilijk een everzwijn doden met zijn blote
handen of slechts bewapend met een mes. 'Alhoewel', dacht hij
lachend. 'Hij was dé jager.'
De volgende dag maakte hij een nieuw wapen. In het woud vond
hij een stevige rechte tak van ongeveer twee meter lang. Krachtig
genoeg om een dodelijke stoot mee uit te voeren.
Aan het uiteinde bond hij behendig een scherp geslepen steen vast
met enkele lianen.
Zijn jagerswapen was klaar.

De vrouw was trots op hem. Op een koude ochtend vertrok hij. Dit
maal maakte hij haar wel wakker. Hij besefte dat hij de vorige keer
veel geluk had gehad. Dus besloot hij te vertellen waar hij zich zou
bevinden, mocht er iets mislopen. Zachtjes streelde hij over haar
gelaat. Ze opende haar prachtige ogen, keek in zijn oceaan en glim
lachte. Hij kuste haar lippen.
Ze nam hem vast en gaf hem een betekenisvolle knuffel. Hij vertelde
haar waar hij zou gaan jagen. Ze wou met hem mee. Maar dat had
hij liever niet.
'Ik ben anders teveel met jou bezig', zei hij lief en gaf haar nog een
kus.
Toen nam hij zijn speer in de handen, gaf haar nog een speelse knip
oog en verliet de hut.
Hij liep voorbij de apenfamilies, ze snel begroetend.
Op de uitkijkrots zat de oude aap.

Hij zat daar al een maand lang. Voor
zich uitstarend. Nadenkend.
De man zwaaide vriendelijk in de
richting van het alfamannetje.
Geen reactie.
De man haalde zijn schouders op
en liep het woud in.
Deze keer vond hij de open vlakte
vrij snel terug. Door het blade
rendak hield hij de bergtop in de
gaten, zodat hij wist dat hij in de
juiste richting liep.
Na een paar uur door het gebladerte
te hebben geploeterd kwam hij aan bij het
uitgestrekte grasveld. In de verte zag hij de
kudde everzwijnen.
Voorzichtig kroop hij op zijn buik dichterbij, verborgen door het
hoge gras. De speer klaar voor de slachtpartij. Hij zorgde ervoor dat
hij niet in de wind stond, anders zouden de evers hem ruiken en zou
de hele jacht voor niets zijn geweest. Geduldig wachtte hij totdat
één van de dieren zich afzonderde.
Een jong zwijntje naderde hem tot op twee meter afstand. Zonder
argwaan graasde het vlak voor de man zijn neus, en vlak voor de
punt van zijn speer.
Voorzichtig richtte de man zijn wapen. Het snuitje kwam dichterbij.
Zweet op het hoofd van de man. Nog dichterbij. Spieren gespan
nen. Het wit in de ogen van het jonge dier. Vlakbij. Klaar. Hij sprong
recht, gooide de speer. Het zwijntje gilde. De speer viel op de grond.
Hij had gemist.

De kudde zwijnen stond rond hem.

Hun blik op onweer.
Zij wisten wie hij was.

De moordenaar.
Hij had hun beschermheer gedood. Ze ademden zwaar. Hun slag
tanden gereed om te doden. De man bleef bewegingsloos staan.
Hij trok zijn mes. Hij dacht aan haar.
Hij schreeuwde en stormde voorruit. Klaar om te sterven. Maar hij
zou pas sterven nadat hij enkele woeste evers met zich mee de dood
in had genomen. Daar was hij zeker van.
Hij naderde de eerste. Hij zwaaide met zijn mes. Het dier sprong
voorruit. Recht tegen zijn borst. Slagtanden scheurden over zijn rib
ben. Zijn mes schoot uit zijn vuist. Bloed spoot in het rond. Met een
smak belande hij op de grond. Hij schreeuwde van de pijn. Zijn rib
ben gebroken. Het everzwijn hield halt, draaide zich om, klaar voor
een nieuwe aanval.
Dit is het einde dan, dacht hij en sloot de ogen.
En toen gebeurde het.

Het begin van het einde. Het einde van de apenvallei.



Een verschrikkelijk gebrul klonk over de vlakte. De everzwijnen
maakten dat ze weg kwamen, in hun vlucht voortgedreven door
panische angst.

Het wezen uit zijn nachtmerries.
Twee meter groot en helzwart van kleur. Speeksel druipend uit zijn
vervaarlijke muil.
Gigantische klauwen, gemaakt om te doden. Eendonkere schaduw
boog zich over de man.
Hij sloot de ogen.

Het was ondertussen al avond geworden.
De vrouw was ongerust. Haar man was nog steeds niet
teruggekeerd.
De apen zaten allemaal bijeen rond het vuur dat ze had aangemaakt
en smulden van het heerlijke voedsel. Zij kreeg niets binnen.
Ze was veel te bezorgd. Ze keek vaak naar de grens van het oer
woud in de hoop dat hij plots zou verschijnen. Maar hij kwam niet.
Ze voelde zich eenzaam. Ze trok zich terug in de hut. En huilde.
De oude aap had haar nauwlettend in het oog gehouden. Ze hield
duidelijk veel van de man.
Maar ze was onzeker. De aap schudde zijn hoofd. Hun verhaal kon
gewoon geen gelukkige afloop kennen. Hij staarde terug over het
oerwoud, zich afvragend waar de man bleef. Hij hoopte dat hij
dood was. Dan zou de rust in zijn hart wederkeren. En héél mis
schien zou hij de vrouw dan tot zich kunnen nemen. Misschien.
In de hut weende de vrouw. Tranen liepen over haar gezicht en
maakten kleine plasjes op de grond. Vrij snel kwam ze echter tot
het besef dat ze niet moest huilen. Ze moest juist op zoek gaan naar
hem. Hij had haar de weg naar de vlakte uitgelegd, mocht er iets
mislopen.

En er was duidelijk
iets misgegaan.

Daar was ze zeker van.
Ze zocht in de hut naar iets. Ze zocht naar een speer. Haar man
had enkele dagen geleden ook eens een klein wapen proberen te
maken, maar dat was niet helemaal geslaagd naar zijn mening dus
had hij het ding weggetrapt in een vergeethoek van de hut.
Ze vond de speer. Het was slechts een stok van anderhalve meter
lang maar met een vlijmscherpe punt. Geen steen maar een punL
vervaardigd uit het hout zelf. Vakkundig gesneden en geslepen door
de man. Hij werd duidelijk steeds beter in z'n dingen.
De vrouw nam de speer in haar handen, veegde haar overgebleven
tranen weg en spurtte naar buiten. Ze liep door de vallei. Zonder
aandacht te schenken aan de verbaasde apen die haar vlucht aan
schouwden. Ze had bijna de woudgrens bereikt, klaar om door de
jungle te lopen, toen hij voor haar sprong.
Hij had een tijd lang niet gegeten, maar zijn lichaam zag er nog
steeds krachtig en lenig uit, ondanks zijn oudere leeftijd. Hij had
zijn uitkijkrots verlaten.
Het moment was gekomen.
De ellende was in zicht.

Hij schreeuwde zijn tanden bloot tegen de vrouwen dwong haar
terug te keren door woeste handgebaren te maken. De vrouw bleef
versteend staan. Zo had ze de oude aap nog nooit bezig gezien. Hij
was door het dolle heen. Hij versperde haar de weg. Ze raakte in
paniek. 'Wat in godsnaam betekent zijn gedrag?', vroeg ze zich af.
'Wil hij mij beschermen of wil hij gewoon niet dat ik naar mijn man
ga?' Haar geest werd bevangen door allerlei gevoelens en twijfels.
Maar haar liefde was té groot. Zij kon niet zonder hem. Ze zou voor
bij de oude aap gaan. Maar die zou niet wijken. Ze stootte met haar
speer. Niet dodelijk. Hij viel neer.
Getroffen in de arm. Zij liep naar de jungle.
De waanzin kroop door de vallei.
Het einde van het eiland was nu vlakbij.

Deel VIII
De oude aap wist niet wat hem overkwam. De vrouw viel hem aan
met het wapen. Zonder nadenken stak ze toe. Een snelle beweging
opzij redde hem van een gewisse dood.
Waarom zij? Waarom deed zij hem dit aan?
De man had haar onder controle. Haar betoverd. In zijn macht.

'Hij die het eiland in
duisternis zou leiden

had het hoofd van
de vrouw duidelijk

dacht het alfamannetje. De~~!p S~k!eT.r~.a kt',
Alle apen in de vallei hielden hun adem in. Vogels vlogen geschrok
ken weg naar de donkere hemel. De hel stond klaar om los te
breken.
De oude aap was woest. Woest en verdrietig.
Woedend op de man. De aapachtige die hij in bescherming had
genomen. De persoon die hij eten had gegeven en hem had toege
staan in de vallei te leven. Verdrietig om de vrouw.
Hij hield van de vrouw. Als van een geliefde of als van een dochter.
Hij wist het helemaal niet meer. Hij wist alleen dat hij niet wou dat
ze zich ten gronde liet richten. Niet door de man of door het gevaar
dat de mannelijke aapachtige met zich meedroeg.
Hij likte het bloed van zijn arm. Keek naar de weglopende vrouwen
schreeuwde nogmaals.
De vrouw vertraagde haar pas echter niet. De oude aap liep haar
achterna.

Ze bereikte de woudgrens. Klaar om door de jungle te rennen, op
weg naar de vlakte van de everzwijnen. Ze hoorde de oude aap ach
ter haar schreeuwen. Tranen in haar ogen.
Ze had hem gekwetst. Zelfs bijna gedood. Maar ze wou naar haar
man.
Ze wou niet accepteren dat hij misschien wel dood was. Hij zou niet
meer naar haar kunnen kijken met zijn oceaanblauwe ogen. Niet
kunnen lachen met die schitterende melkwitte tanden. Hij zou weg
zijn. En zij zou alleen zijn.

,-~.--------------------------------------------------------------~
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Ze huilde nu
nog harder. Ze liep nog
sneller.
Over haar schouder zag
ze hoe de oude aap de
achtervolging inzette.
Gekwetst aan zijn voor
poot, maar vervuld met
een onzichtbare wils
kracht. Hij wou haar dui-
delijk tegenhouden.
Niemand kon haar nu
nog tegenhouden.
Niemand, buiten haar
man.

Ze bereikte de grens van
het oerwoud. De grens
van de apenvallei.

Ze ging op zoek naar de
man.

Juist in het dichtbeboste
struikgewas gesprongen, stond
ze oog in oog met hem.

Hij stond voor haar.
Hij probeerde te glimlachen, maar

een pijnscheut weerhield hem
ervan.

Zijn borst zat onder het bloed. Zijn
gehele borstkas was pijnlijk blauw

geworden. Zijn ribben gebroken. Hij hield zijn rechterarm
rond zijn borst en met zijn linkerhand steunde hij op zijn

speer. Zijn gezicht zat onder de kneuzingen.
De helderheid van de oceanen was verdwenen. Ze keken

doods voor zich uit.
De vrouw stond sprakeloos. Ze liet haar speer vallen.

Hij viel in haar armen. Ze streelde
zachtjes door zijn haren, hem
ondertussen troostend met lieve
woordjes. Hij was gebroken. Zij
huilde.

De oude aap verscheen aan haar zijde.
Hij wou zijn woede uiten, maar toen

hij haar droevige gelaat aanschouwde
zweeg hij.

man keek haar in de ogen. Ze straalden angst uit.
sangst.
maakten haar bang. Ze wou niet kijken, maar leek
f'll>t1\A}."Int'l>n om te blijven kijken.

... ', stamelde de man.
Een oorverdovende schreeuw in de jungle.

'Hij komt',
zei de man.

De oude baviaan ontblootte zijn hoektanden.
Hij wist het.
Hij had het altijd al geweten.
De beslissende strijd kwam eraan.
Het lot van zijn vallei hing er aan vast.
Het lot van vele eilandbewoners.
Hij beantwoorde de schreeuw met zijn eigen kreet.
Hij was klaar voor het gevecht.

Ze zag het wezen. Het liep door de varens. Het beukte tegen de
bomen.
Het kwam recht op hen af. Gevuld met moordlust.
De twee mensen stonden, arm in arm, te kijken naar het geweldda
dige schouwspel terwijl de oude aap voor hun voeten helemaal gek
leek te worden. Hij zwaaide met zijn armen, slaakte kreten die door
merg en been sneden en ontbloOotte zijn tanden in een gevaarlijke
grimas.
Het naderende wezen beantwoordde zijn geroep met een zwaar
gebrul, een combinatie tussen een soort gegrom en een schreeuw.
De man draaide zijn gezicht weg. Hij had het al eerder gezien.
Op de vlakte had hij recht tegenover het beest gestaan. Eigenlijk
had het wezen hem gered. Gered van de wilde en moordlustige
everzwijnen. Ze hadden hem flink toegetakeld.
Zijn borstkas leek wel verbrijzeld. Het wezen had de evers verjaagd.
Weggestuurd met zijn gebrul en met zijn angstaanjagende aanblik.
Ze waren vervuld met angst de vlakte ontvlucht. De man achterla
tend, zwaar gekwetst en hulpeloos.



Maar hij had zijn speer nog. Dat duivelse wapen dat eerder zijn doel
had gemist. Hij zou het gebruiken. Hij zou de nachtmerrie overwin
nen. Het wezen had zich over hem heen gebogen. Zijn klauwen
klaar voor de dood. Speeksel druipend uit zijn muil. Ogen die wild
voor zich uitkeken. Toen had de man toegeslagen.

In een fractie van
een seconde hief hij
de twee meter lange
speer en doorboorde
één van de ogen. Het
monster schreeuwde.

Opgetild door een hernieuwde kracht, gedreven door adrenaline,
was de man opgesprongen en hij begon te lopen. Terug naar de
apenvallei. En zo had hij de ellende met zich meegenomen. Het
onheil dat de oude aap al lang had voorzien.
Het razende wezen volgde de man. Blind aan één oog. En nu was
het hier. Klaar om de man af te maken. Om de vrouw te doden. De
oude baviaan af te slachten.
Maar het zou niet zonder gevecht lukken.
De oude aap wachtte hem op. Alle spieren gespannen en gereed
om zijn stam te beschermen.
De vrouw omklemde de kleine speer met haar beide handen en
richtte de punt in de richting van het aanstormende geweld. De
man overwon zijn angst en ook hij hief zijn speer. De blinkende
steen die als punt diende schitterde nog na van het zoete bloed dat
hij geraakt had.
Een boom brak door. Nog enkele meters verwijderd. Ze hoorden
zijn gehijg. Een log maar angstaanjagend geluid.

De aap, de vrouw, de man en het monster.

In minder dan een oogwenk liet het wezen zich terugvallen op zijn
voorste poten en sprong voorruit. De vrouw schreeuwde en gooide
haar speer. Het wapen trof doel en haakte vast in het schouderblad
van het beest. De Mugato brulde van de pijn.

Dat kon hem echter niet verhinderen om tegen de man op te lopen.
Zijn speer brak en hij werd de lucht in gegooid. Even zweefde de
man over het struikgewas. Stukken hout van zijn wapen, verspreid
in messcherpe splinters, vlogen naast hem.
De oude aap sprong in de nek van het wezen.

De man belande
met een dreun op

de grond. Zijn ogen
waren meteen dicht.

Bloed uit zijn neus. De vrouw gilde en huilde. Het wezen brulde. Het
schudde met zijn zware lijf. Het probeerde de woeste aap uit zijn
nekvel te krijgen. Een grote haal met zijn klauw. Het alfaman
netje werd voluit in het gelaat geraakt.Hij sloeg dubbel en
viel achteruit.
Het beest hield weer stand, nahijgend van de inspan
ning. Het besefte dat er nu nog één iemand over was.
Diegene dat hem in de schouder had getroffen. De
mannetjes waren uitgeschakeld. Zij was de overgeble
vene. Het monster draaide zich om.
Beiden keken naar elkaar. De vrouw
stond tegenover de Mugato.

De looppas van het wezen vertraagde. Het besefte waarschijnlijk
ook dat er een gevecht op komst was. Nu verscheen zijn hoofd uit
de bossen. Het struikgewas plooide onder zijn gewicht.
Het wezen stond nu drie meter van hen weg. Het hield halt.
Nu zag de vrouw wat het was. Ze kende het. EenMugato. Het was
geen vleesgeworden beest uit de hel. En dat stelde haar gerust.
Dat betekende dat het dood kon. Dat het niet onoverwinnelijk was.
Het was sterfelijk.
Alleen waren zij dat ook. Het beest loerde naar hen. Zijn rechteroog
kas zat onder het bloed. Bloed dat over zijn vaalwitte vacht droop.
Afgezien van zijn blik vol razernij en zijn dolkachtige klauwen zou
je bijna medelijden met hem krijgen. 'Bijna', dacht de vrouwen
richtte haar speer.
De Mugato zette zich recht. Het stond nu op zijn achterpoten. Twee
meter groot.
Poten die een menselijk hoofd met één slag van de romp konden
scheiden.
Schuim uit zijn muil.
Zijn gebrul klonk door de vallei.
Alle apen waren gevlucht, diep het oerwoud in. Alleen zij drie
stonden er nog.

Wordt vervolgd... Het slot
van dit spannende ver
haal vinden jullie in
het eerste nummer
van het nieuwe
[aar.
rA>
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Uit de doos - cards from the final frontier
Door: Harm Koopman
In deze laatste editie van 'uit de doos' in 2008 gooien we de klok
dit keer maar een heel klein eindje vooruit. Beschreef ik in de laatste
nieuwsbrief een drietal Legends of. .. sets van lieutenant-comman
der [adzia Dax, Seven of Nine en T'Pol uitgegeven op 27 februari

2008, dit keer is het de beurt aan
de op 12 maart 2008 uitgege
ven: 'Star TrekThe Original Series
40th Anniversary Series Two Tra
ding Cards'.

Het verhaal dat de ronde doet
omtrent deze toch wat eigenaar
dige benaming van de set, zeg

maar een tweede jubileum set, terwijl het dit jaar helemaal geen
jubileum is, is als volgt:
Naar het zich laat aanzien had
Rittenhouse het plan opgevat
om te proberen zoveel moge
lijk acteurs, die nog nooit gesig
neerd hadden op een Star Trek
trading card, te benaderen met
het verzoek (want meer als dat
is het niet) dat alsnog te doen.
Omdat die hele campagne te laat gestart zou zijn, lukte het niet om

van Star Trek The Original Series
40th Anniversary Trading Cards
de masterset te maken die men
bij Riltenhouse voor ogen had. Er
zou meer tijd nodig zijn geweest,
vandaar dat er dit jaar doodleuk
een SeriesTwo aan de bestaande
set toegevoegd is.

Hel is in alle opzichten ook een echte toevoeging geworden, zo
is opmaak en indeling inder- r.rl':r.ll'"r.r.f!

daad geheel gelijk aan de set uil
2007. Dat geldt niet alleen voor
de basisset, maar ook voor bijna
alle aanvullingen, ja zelfs voor de
promo'sl Zijn jullie er klaar voor ...
zeker weten? .. Oké, daar gaan
we dan.

Beide serieshebben een oplage van 9000 dozen, maar, maar, maar
toch bestaat deel een (1) uit 1,8 miljoen kaarten (9000 .. 40 .. 5)
en deel twee uit 'slechts' ruim l,S miljoen kaarten (9000 .. 24 .. 7)
bovendien is het formaat doos ook duidelijk verschillend.

Inhoudelijk hebben
beide sets een basis
set van 110 kaarten,
gedrukt op zeg maar
'retro-karton' met een
uitstraling van eind
jaren zestig dan wel
begin jaren zeventig.
Beide hebben op de
achterzijde de zoge
naamde 9 kaarten

mural (op de juiste wijze neergelegd is het een grote afbeelding).
Kijken we eerst naar de promo's, zien we ook daar opvallend veel
overeenkomsten. Alhoewel, serie 1 had nog een conventiepromo

.14

(CP1) en een Engelse uitgave (UK)
met totaal 5 promo's, serie 2 komt

niet verder dan 4 stuks waarbij de conventiepromo alleen is genum
merd als P4. Het behoeft weinig betoog dat het laatste toch weer
iets oed

Duiken we in de extra's
dan is er eerst natuur
lijk de portretten serie.
Deze loepzuivere
zwart-wit afbeeldingen
zijn zeker een lust voor
het oog en het verza
melen meer dan waard.

•
••• De eerste 18 uit serie 1

worden in serie 2 aan
gevuld met 27 oogverblindende opvolgers van zeer hoge kwaliteit.
Ook al verzamel je helemaal geen trading cards, deze 45 kaarten
zijn voor de TOS liefhebber een must!

.~. . • o-~.~ __ .
He? Wat? Stickers? Ja, ooit twee ... ,.6.. .•.•.•:.!•.•
sets van Rittenhouse gezien die helemaal identiek waren? Natuurlijk
niet! Lekker retro, iets waar de al wat oudere verzamelaar (en geloof
me die zijn er misschien wel meer dan jongere) plezier aan beleeft

zijn die 18 stickers bij series twee,
zoals we ze ooit zagen bij de Topps
sets in de jaren zeventig!

Vervolgens kende de eerste serie
opvolgers op de roemruchte set
van Leaf uit 1967, genummerd
van 73 tot en met 90, serie twee
doet ook dat nog eens dunnetjes
over genummerd van 91 lol en
met 108.

~------------------------------------------------------------~-

ARCHIVE CUT

Verder zijn er natuurlijk verschillen
te over: kende series 1 een vervolg
op de quota bie reeks, een cap
tain Pike subset, een Vina subset,
een commander patch set, in deel
twee niets van dat alles, maar Rit
ten house maakt wel een andere
belofte meer dan waar.

Destijds toen SteveCharendoff nog
werkte bij Skybox en er eind jaren
negentig drie TOS seizoensets

TFD magazine



__________ Goed, ik leg me er bij neer, want alle
53 opsommen is te veel van het goede. Voor de case kopers was

___________ er bij aanschaf van 2 casesdan ook nog eens een gesigneerde kos-
tuumkaart van George Takei en voor de 6 case kopers zelfs een
heuse Archive Cut kaart van wijlen james Doohan.

KOR

werden uitgegeven, was Char
____________ lie X (Robert Walker jr.) de
grote afwezige. Voor de insiders, pak je TOS Season One set uit
1997 er maar eens bij, alle afbeeldingen van de aflevering Charlie X
ontberen Charlie Evans (Robert Walker jr.) zelf (Skybox kreeg des
tijds de rechten niet rond), iets dat Rittenhouse nu wel is gelukt!

Het gevolg? Drie basis kaartjes (22 t/m 24) , twee Character logs
(C15, C16), een Profiles (PS), twee Behind the scenes (B15, B16), ja
zelfs de gold kaart (GS) is van de partij!! Geweldig, wat een goed
maker 11 jaar na dato!! Voor de handtekening van Robert Walker jr.,
de acteur die Charlie Evansspeelde, konden we in series1 al terecht
en die zien we in series 2 dan ook niet meer terug, maar wel heel,
heel, heel, heel veel anderen die inderdaad nog nooit eerder heb
ben gesigneerd.

Series 1 kende in totaal 31 handtekeningen die in de doos konden
worden gevonden, series 2 heeft er maar liefst 53 vindbaar in de
doos!! Als diehard kan ik jullie vertellen dat het smullen was om
deze keer dozen open te maken en iedere keer weer een naam
te vinden die nog nooit had gesigneerd en vervolgens natuurlijk
terugzoeken wat die per- soon voor rol had gespeeld, een
waar feest, zelfs de altijd het onderspit delven de
red-shirts (JamesX. Mitchell
natnt josephs in 'lourney to
Babel' , Arnold Lessing als
lieutenant Carlyle in 'The
Changeling', [erry Ayres
als ensign O'Herlihy in
'Arena' en nog diverse h

anderen) zijn aanwe
zig, prachtig!

Het gaat te ver om r
alles op te
maar het is een
feest van de
bovenste plank,
wat te denken
van een tweede
Deborah Downey
handtekening (als
Mavig in de hip
pies aflevering 'The
Way to Eden') of
Bonnie Beecher (als
Sylvia, het Chekov
cowboyvriendinne
tje, in 'Spectre of the
Gun') of Craig Huxley

TFD magazine

(als Peter - de zoon van de broer van
Kirk in 'Operation: Annihilate!').

Mr. Fizzbin, zo is het wel weer
genoeg, ja! 0 nee, wat te denken
van Biff Elliot, uit een van de beste
TOS-afleveringen ooit, als Schmitter
in 'The Devil in the Dark' of Sid Haig
als First Lawgiver in de 'Return of
The Archons' of .... Ho, stop, ander
woord!

TRELANE

Afijn, is er al iemand binnen de vereniging die ook deze 242 kaarten
weer tot zijn of haar verzameling mag rekenen? Ik zou graag met
hem of haar in contact komen en zoals jullie weten kan dal natuur
lijk via harm@tfd.nl, maar ook op een van de andere gelegenheden
waar we elkaar bij het 25 jarig jubileum van de TFD in 2009 moge
lijk zullen ontmoeten zijn en blijven vragen over tradingcards meer
dan welkom!

Keep hunting ... en zoals beloofd duik ik in de eerste 'uit de doos'
van 2009 in de wondere wereld van donruss tradingcards, uiteraard
voor zover dat in relatie staat tot Star Trek. Kun je zolang niet wach
ten? Typ dan maar eens 'donruss americana' in je internet brow
ser en worstel door zo'n 240.000 hits om zelf de relatie Star Trek
en Donruss Trading Card Company uit te zoeken, dan wel voor te
bereiden ©.

Vergeet niet je contributie te voldoen, zeker weten dat je al dit
moois niet wil gaan miss en en natuurlijk _._-
Celebrity Cuts en Americana II ook aan
bod in een 2009 editie van 'uit de doos'
......... ~
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Door: Marc Ghijsels
Na een kleine afwezigheid ben ik er weer
met een nieuw stukje technobabble. En
niet zomaar technobabble maar techno
babble waar zelfs de techneuten onder ons
een flinke kluif aan zullen hebben. Van oor
strelend technische hoogstandjes tot tong
brekende prietpraat die zelfs de hoogleraar
deeltjesfysica stijl achterover zal doen slaan.
Met andere woorden puur Star Trek van de
bovenste Plank. Plankmet een hoofdletter P
dus (en twee Q'tjes als extraatje @).

ParticIe signature:

Komt in natuurlijke vorm voor. Niet meer
dan de unieke kenmerken van een parti

kel verschillend van kenmerk in eender welk
universum.

TNG ParaIleis: Werd gebruikt om te bewijzen
dat Worf wel degelijk in een parallel univer
sum was en tevens ervoor te zorgen dat hij
terug kon komen in zijn eigen wereld.

Pergium:

Wordt gebruikt om de filters van de
klimaatcontrole te regeneren (fancy

technobabble voor airco, tegenwoordig in
de meer luxe uitvoeringen van auto's terug
te vinden).

Voyager Fair Trade: Janeway gaf een lijst
met spullen, die ze voor de Voyager nodig
had en waarvoor ze bepaalde dingen wilde
ruilen, door aan de manager van een ruim
testation. Op deze /ijst stond onder andere
Pergium...
TOS Devil in the Dark: Kirk en zijn mensen
(waaronder een aantal bij voorbaat ten
dode opgeschreven red shirts) onderzoeken
de recente dood van verschillende perlqium
mijnwerkers.

Phospholipid fibres:
(Blij dat ik het niet hoef uit te spreken).

In reallife, zijn fosfolipiden vetzuren ver
bonden een aantal fosfaten. Ze zijn erg

klein en komen alleen voor als liposomen,
en in emulsielagen. Ze komen ook voor als
enkelaags sferen 'micellen' genaamd.
Eengoed voorbeeld is een celmembraan;
deze bestaat voornamelijk uit meerdere
mul ti laags fosfolipiden (ik zei toch dat het
moeilijk ging worden).
Ik kan jullie verwijzen naar: http://dis
sertations.ub. rug. nl/FI LES/facultiesl
medicineI1985/j,j.ennema.lEnnema.pDF
Hierin wordt haarfijn uitgelegd dat fos
folipiden iets te maken hebben met
een ademhalingsstoornis bij volwas
senen, ARDS (Adult reperatory distress
syndrom) genaamd. Ook zuivelfabri
kant Danone heeft die dingen al ont
dekt en stopt ze samen met Omega3
en Omega6 vetzuren in onder andere
halvarines en yoghurt-producten.

Voyager The Cloud: Na het vinden van een
vreemdsoortig blauwachtig materiaal op de
buitenkant van de romp geeft Torres aan
dat het wel eens om phospholipid fibres zou
kunnen gaan (wederom een prachtig staal
tje gebruik van woorden die bestaan om te
buigen, en te gebruiken voor iets dat onmo
gelijk kan bestaan).

Photochronic:

Tja dit is een raadsel, ik kan in de verste
verte niet vinden waar dit vandaan komt

en of wat de betekenis zou kunnen zijn. Dus
als iemand het weet: marc@tfd.nl.

TNG Descent: Hier wordt het gebruikt als een
wapen tegen de Borg...

Photonlc energy:

l icht, doodgewoon licht van een ster.
Alleen klinkt 'Photonic energy' toch veel

poëtischer.

Voyager Heroesand Demons: De levensvorm
die de holodeck figuren 'Grendel' noemden
bestond dus uit puur licht. Grappig als je het
zo leest. Gekidnapt door een 'lichie'.

Plasma:

Zeer heet geïoniseerd gas dat in Star
Trek onder andere in warpmotoren en

wapens wordt gebruikt. In de natuurkunde
wordt onder plasma een fase verstaan
waarin de deeltjes van een gasvormige stof
in meer of mindere mate geïoniseerd zijn.
Vaak wordt plasma de vierde aggregatie
toestand genoemd, naast vast, vloeibaar en
gas. In de normale gasfase bevat elk atoom
een gelijk aantal positief en negatief geladen
deeltjes. De positieve lading bevindt zich in
de kern en de negatief geladen elektronen
eromheen maken het geheel neutraal.
Bij plasma zijn sommige atomen als gevolg
van temperatuursverhoging of andere toe
gevoegde energievormen een of meer
elektronen kwijtgeraakt. De losgeslagen
elektronen bewegen zich vrij door de ruimte
en de achtergebleven kern (met de overge
bleven elektronen) heet dan geïoniseerd.
Wanneer voldoende atomen geïoniseerd
zijn om het elektrische karakter van het gas
merkbaar te veranderen, spreekt men van
plasma. Deze aggregatietoestand wordt
ook wel gasontlading genoemd en komt
zeer veel voor in de natuur: afgezien van de
mysterieuze donkere materie bestaat 99%
van de ons bekende massa in het heelal uit
plasma.

Star Trek 6: The Undiscovered Country De
plasma deeltjes die uit de uitlaat van de ver
hulde Klingon Bird of prey kwamen werden
Generaal Chang uiteindelijk fataal. Daar
door kon het vijandelijk schip opgespoord
en vernietigd worden. (geweldige rol van
Christopher Plummer, overigens de enige
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Polaric ion:

Kan er niet veel over
vinden behalve

dat het om een krach
tige stroom generator
zou gaan... Die overi
gens niet erg stabiel
zou zijn.

Voyager Time
Again: Voyager pro
beert aliens te redden
als hun generator op
ontploffen staat.

Polaron:

N iet helemaal verzonnen door de makers
van Star Trek. Een Polaron is een deel

tje dat bestaat uit een elektron en zijn bijbe
horende polarisatieveld. In een diëlektrisch
kristal kan men polaronen zien als elektro
nen met een wolk van fononen om zich
heen. Polaronen spelen een belangrijke rol
in de vastestof fysica.
Er zijn meerdere soorten:
• Kleine gebonden polaronen.

Grote (niet gebonden) polaronen.
Bipolaronen.

Voyager State of Flux: Hier gebruikt met
polaron om een Kazen schip te lokaliseren.

DS9: The jem'Hadar: Hier gebruiken de
jem 'Hadar een polaron straal om door het
schild van de USSOdysseyheen te komen.

Voyager Non Sequitur: Harry veroorzaakt
een tijdsverstorfng in het ruimte tijd conti
nuüm door een bepaalde periode te scannen
met behulp van polaronstraling.

Voyager The Swarm: De zwerm gebruikt
polaron om ervoor te zorgen dat al hun
schepen netjes aan elkaar kleven.

DS9 Armageddon Game: Captain Sisko en
zijn strike force krijgen 4 polaron verdelers
ter beschikking als ze het Klingon Militaire
Hoofdkwartier bij Tiger Claw proberen te
infiltreren. Polaronstraling zorgt ervoor dat
changelings hun vorm niet kunnen behou
den en terugkeren in hun oorpronkelijke
geleiachtige vorm. Hierdoor ontdekt men dat
Martok eencnangeling was en niet Kanselier
Gowron zolas men eerder verwachtte ...

Voyager Displaced: Torres ontdekt een hoge
concentratie straling net voor een aantal
Voyager bemanningsleden in het niets ver
dwijnen .. De Nyrians gebruiken polaron in
hun 'translocatie' apparaat.

De antimaterie versie van een elektron.
Een positron is het antideeltje van het

elektron. Het heeft dezelfde massa, maar
een tegengestelde lading. Het wordt wel
weergegeven als e+. Het positron was het
eerste theoretisch voorspelde antideeltje.
Tijdens het opstellen van een kwantumme
chanisch en relativistisch consistente theorie
over het gedrag van elektronen stuitte Paul
Dirac in zijn formalisme (de Dirac-vergelij
king) op een deeltje met dezelfde massa en
spin als een elektron, maar met een tegen
gestelde lading. Hij zag dit deeltje aan voor
het proton, aangezien er nog geen spoor
gevonden was van een positron. Later bleek
echter dat zijn theorie toch het positron
beschrijft. Het positron werd 1932 voor het
eerst waargenomen door earl Anderson. In
Star Trek wordt het positron gebruikt in het
Positronisch brein van robots. Zo'n positro
nisch brein is uitgevonden door schrijver
Isaac Asimov en wordt in al diens robotver
halen toegepast. Voornamelijk omdat een
positron erg op een elektron lijkt en 'elek
tronisch' eenmaal niet erg lekker klonk.

TNG Encounter at Farpoint through All Good
Things: Hier wordt uitgelegd hoe Data's
brein tot stand gekomen is .

DS9: Life Support: Eenzelfde brein als dat
van Data wordt gebruikt om het leven van
VedekBarei/' te verlengen...

TNG Datalore: De aflevering waarin aan
het licht komt dat Data niet de enige in zijn
soort is. Hier komt zijn slechtere tweeling
broer tore op de proppen.

TNG The 9th Degree: Geordi vraagt aan Bar
day een positron ie scan uit te voeren als ze
geen verweer hebben tegen de aanval van
een buitenaards ras.

Preanimate matter:

Een materie die Zeerzeer zeer dicht tegen
een levensvorm aanzit maar het net niet

Star Trek2: The Wrath
of Khan: Onze vriend
Chekov weet te vertel
len dat dit spul wel
eens de reden zou kun
nen zijn waarom zijn
dyno scanner (vraag
me niet wat het is) niet
werkt.

Promethean
quartz:

Een waardevol
mineraal dat licht

. Kort maar

DS9 o-tess: Vash brengt een goedje van dit
materiaal mee aan boord van DS9 en ver
nietigt daarbij bijna het hele ruimtestation
zonder het zelf in de gaten te hebben.

Protomatter:

W aar het echt vandaan komt heb ik niet
kunnen vinden, alleen dat het een

onstabiele materie is gebruikt door David
Marcus (Kirk junior) bij het tot stand bren
gen van het Genesis apparaat.

Star Trek 2 & 3: The Wrath of Khan & The
Search for Spoek: Tweevan de beste ST films
waarin eenprachtige vertolking van Ricardo
Montalban als Khan en de dood van Spock
de hoofdmoot vormen.

DS9 Second Sight (?): The USS Lexington
gebruikte dit spul om een zon te verjongen
(ofte scannen, dit was mij niet helemaal dui
delijk).

Proton:

H ier duik ik even weer de deeltjesfysica
in: Een proton is een subatomair deel

tje met een positieve elektrische lading.
Ernest Rutherford ontdekte het in 1919. De
atoomkern (of nucleus) van het meest voor
komende type (zie ook isotoop) waterstofa
toom H is één enkel proton. De nuclei van
andere atomen bevatten zowel neutronen
als protonen. Het aantal protonen van de
kern bepaalt de chemische eigenschappen
van dat atoom en welk chemisch element
het is.

Voyager Death Wish: Voyager werd 'gebom
bardeerd' met protonen toen Q(uinn) zijn
schip net voor de big bang terug in de tijd
stuurde om aan de andere Q te ontsnappen.
janeway stelde voor om negatief geladen
ionen te verspreiden om zodoende Voyager
te beschermen.



'ETHIEK IN SCIENCEFICTION FILMS'
EEN LEZING

Door: Frank Maurits
Dat StarTrek in de serieuze wetenschap door onderzoekers van zeer
verschillende vakgebieden geregeld wordt geanalyseerd, is bij de
meeste fans wel bekend. Erzijn diverse boekwerken geschreven over
de uitgedachte technieken, de ethische vraagstukken, de culturele
kwesties en de invloed van de serie op de moderne geschiedenis.

Ook de filosofische analisten mogen zich graag met de serie
bemoeien. Filosoof Ad Verbrugge fileerde in het VPROprogramma
Zomergasten al eens de TNG aflevering 'Tapestry' en typeerde men
selijke kenmerken om bij waarneming objecten aan te raken, zoals
Picard deed met de Phoenix in de film First Contact.

Bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte Marc J. de Vries
hield speciaal over ethiek in sciencefiction films een lezing voor de
ingenieursvereniging KivifNiria. De Vries studeerde experimen
tele natuurkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en pro
moveerde op een proefschrift in de techniekdidactiek. De Vries is
co-auteur van het boek De Matrix Code, een boek dat de manier
beschrijft hoe techniek de moderne cultuur beïnvloedt.

Om moreel ergens verantwoordelijk voor gesteld te kunnen wor
den, zijn drie elementen essentieel: keuzevrijheid over handelen,
kennis over normen en kennis over situaties. In veel sciencefiction
films wordt de vraag opgeworpen of naast mensen ook machines
moreel verantwoordelijk voor hun daden kunnen zijn. Machines als
'HAL' uit de film '2001 A Space Odyssey' en de androïde 'Data' uit
onze Star Trek serie.

In de visie van De Vries is de tv-serie Star Trek met name interessant
omdat men in deze serie het gehele scala aan ethische richtingen
tegenkomt. De Vries stelt dan ook dat de serie een goed aankno
pingspunt is voor een basiscursus ethiek!

De Vries neemt al gauw stevig stelling naar zijn toehoorders. De
ingenieursethiek staat nog in de kinderschoenen. Bij een dilemma
geldt: ga terug naar de ontwerpbenadering. Een benadering met
bijvoorbeeld sciencefiction kan uitbeelden hoe een nieuwe techno
logie er uit zou komen te zien. Dat kan er redelijk vertrouwd uit zien
(zoals in Star Trek), maar ook bijzonder bedreigend zoals in The
Matrix trilogie te zien is. Ook over deze filmserie is door de filosofen
het nodige al geschreven, simpel ingegeven door het enorme filo
sofische gehalte van deze films.

Grofweg kan je stellen dat de sciencefiction films de toekomst in 2
richtingen benaderen, of deze is destructief (Matrix) of deze is uto
pisch, zoals Star Trek over het algemeen is. Gene Roddenberry was
wat dat betreft een heel positief ingesteld mens: als techniekont
wikkeling in de hand is van goede mensen, dan komt het met de
samenleving ook goed. Zo kwam Roddenberry in Star Trek met de
Universal Translator om de communicatie tussen de verschillende
volkeren te realiseren. Immers, kan je elkaar verstaan, dan kan je je
in elkaar verdiepen en elkaar begrijpen.

Techniek goed of slecht?
De techniek vervult in Star Trek eigenlijk een neutrale rol, het is
goed als het door de good guys wordt gebruikt en het is slecht als
het door de bad guys wordt gebruikt, en verder is het vaak een
erg handig hulpmiddel (zoals bijvoorbeeld het 'beamen'). In Star
Wars zie je hetzelfde, de good guys (Jedi) die dezelfde technische
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mogelijkheden benutten als de bad guys (Dark Lords). De techniek
heeft uitsluitend een instrumentele rol.

In The Matrix is juist de techniek zelf de bron van de bedreiging.
Verder is er een aantal sciencefiction films verschenen waarbij de
technologie morele dilemma's oproept. Een bekende is de film
'Minority Report' met Tom Cruise in de hoofdrol. In deze film grijpt
een nieuwe politie brigade al in vlak voordat een mogelijke dader
een moord kan plegen. Deze special agents beschikken over tech
nologie waarbij ze korte tijd in de toekomst kunnen kijken. De
morele vraag is hier: kan dat eigenlijk wel?

De film 'The 6th Day' met Arnold Schwarzenegger is ook een film
met een thema waarbij technologie het met de ethiek niet zo nauw
neemt. In deze film komt de hoofdrolspeler na een dag hard wer
ken thuis en ontdekt dat thuis zijn identieke kloon al gezellig met
de familie aan tafel zit. Kennelijk is er iets mis gegaan, want het
origineel had al binnen vijf dagen geëlimineerd moeten zijn, maar
Schwarzenegger is op deze zesde dag nog springlevend. Hij gaat op
zoek naar degene die hem gekloond heeft en vraagt zich al doende
af of hijzelf eigenlijk nog wel een origineel exemplaar is.

De film 'Gattaca' speelt met een thema dat niet zo ver van ons af
ligt. In deze film worden mensen ingedeeld aan de hand van hun
genetische gegevens. Is je genetische footprint veelbelovend, dan
wacht je een glansrijke carrière in de boven klasse, zo niet dan rest
een bestaan in de onderklasse. Ook hier wordt een nieuw ethisch
probleem ingevoerd door technologie, immers: kenden wij de tech
niek niet om genetisch materiaal van mensen in kaart te brengen,
dan was ook deze selectiemethode niet mogelijk.

Dat is de kracht van sciencefiction makers: zij maken een duidelijke
voorstelling, een film, die uitbeeldt dat een bepaalde technologie al
mogelijk is. Enwat zijn dan de consequenties daarvan? Zou je daar
niet alvast over kunnen nadenken?

De mens heeft een keuzevrijheid van handelen en is dus moreel
verantwoordelijk voor zijn daden. In sciencefictionfilms zie je dat
ook machines een eigen wil hebben en dus moreel verantwoordelijk
kunnen zijn. Daarbij moeten ze ook kennis hebben van de situatie
en van de normen. Immers, heb je nooit in je leven gehoord dat je
niet door het rode verkeerslicht mag rijden, dan weet je ook niet dat
je bij dit licht moet stoppen. Men moet dus wel kennis hebben van
de situatie en normen.

Kunnen computers denken?
Als je veel sciencefictionfilms en -series ziet, is het antwoord: ja. In
Star Trek kan een zeer geavanceerde versie zelfs lopen en praten
met de voor de hand liggende naam Data. Hij ziet er uit als mens,
doet als een mens, praat met iedereen mee, en heeft als belang
rijkste drijfveer: mens worden. Hij wil ook graag begrijpen waarom
mensen om grapjes lachen. Hij doet zijn uiterste best om de men
sen te begrijpen. Hij doet zijn uiterste best om grapjes te maken.
Dat mislukt altijd grandioos. Pasals Data zijn emotional chip inge
plant krijgt, gaat het een stuk beter.

Dat machines ook emoties kunnen bevatten zien we vaker terug
in films en vormt bijvoorbeeld in de film AI (Artificial lntelligence)
van Steven Spielberg de rode draad. In deze film krijgt een echt
paar een robotjongetje om het gezinsleven weer invulling te geven .
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Hun enige zoontje is langdurig in coma maar juist als het robot
jongetje zijn plaats in het gezin heeft gevonden, komt hun enige
zoon tot leven en bij kennis en keert terug in het gezin. Het robot
jongetje merkt dat hij de gunsten en liefde van zijn moeder ineens
moet missen en raakt in vertwijfeling. Tot overmaat van ramp wordt
hij weggestuurd maar weet in de paranoïde samenleving te overle
ven. Duizenden jaren later wordt hij gevonden, in een soort slaap
stand, door een geheel uit machines functionerende samenleving.
Het weet het programma van het robotjongetje voort te zetten en
de leefwereld van hem en zijn moeder virtueel, in een holodeck, na
te bootsen. Het programma duurt slechts een dag, maar eindigt als
zijn moeder tegen hem zegt dat zij altijd van hem gehouden heeft.
Pas dan vindt het robotjongetje zijn innerlijke rust. Eind goed al
goed. Een film waarin het hebben van gevoel bij een machine het
centrale thema is.

Nog een stap verder is het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel.
Dit thema is legendarisch in de klassieke scifi van Stanley Kubrick
'2001, A SpaceOdyssey' waarin de intelligente boordcomputer HAL
bijna de gehele bemanning uitmoordt. Dit omdat HAL in de veron
derstelling was dat de bemanning de computer wilde uitschakelen.

Waaruit kun je concluderen dat een computer intelligent is? Dat is
met de Turing-test vast te stellen. Deze test komt erop neer dat als
een computer iemand voor de gek kan houden en deze kan laten
geloven dat hij een mens is (dus hetzelfde gedrag vertoont als een
mens), de computer intelligent moet zijn.

In de filosofie is dit wel omstreden, omdat door tegenstanders van
kunstmatige intelligentie (AI) gesteld wordt dat het verstrekken van
informatie nog niet inhoudt dat je de informatie ook daadwerkelijk
begrijpt. Voorstanders van AI stellen dat dit echter tussen mensen
onderling ook op gaat, en geven aan dat het feit dat er door de
natuur al een AI gevormd is, namelijk de mens. Dus kan dit ook op
een andere manier, want in de natuurkunde geldt dat een verschijn
sel nooit uniek is.

Tot zover het eerste deel van de verslaglegging van deze lezing. Het
tweede en laatste deel kunnen jullie lezen in de eerstenieuwsbrief van
2009. ®
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»Technobobble vervolg

Protoplasm:

De binnenkant van cellen in levende organismen. Het pro
toplasma is de vloeistof in de cel waarin zich de celkern en

celorganellen (zoals de mitochondria), bevinden, plus het cel
membraan. Het protoplasma bestaat uit water (60-80%), eiwit,
vetten, koolhydraten, vitaminen en mineraalzouten.

TOS The Immunity Syndrome: De reuze amoebe die in deze afleve
ring voorkomt had een kern van protoplasma.

Psilocynine:Een neurotransmitter die met telepathie te maken heeft.

TNG Eye of the Beholder: Deanna Troi's waarden aan psilocy
nine waren gevaarlijk hoog na een serie van hallucinaties.

TNG Dark Page: Na haar werk met het buitenaards ras 'the Cairn'
waren dezelfde waarden ook te meten bij de moeder van Deanna.

Pulse compression wave:
Niet erg veel over bekend behalve dat het de kracht van phaser
vuur verveelvoudigt.

DS9Emissary:Om 059 te beschermen gebruikt men eencompressie
wave om de vloot van Gul Dukat te verslaan.

Pyroclastics:
VUlkanisch gesteente. Geologische term.

Voyager Macrocosm: Als The Doctor de enige blijkt te zijn die
naar de Garan Mining kolonie kan gaan om de gevolgen van een
virus te ontdekken zijn pyroclastics één van de materialen die hij
terug vindt tijdens zijn scans.

Quadrotriticale:

Een verzonnen 'supervariant' van de bestaande hybride graan
soort triticale.

TOSThe Trouble With Tribbles: Kirk en zijn bemanning moeten een
ruimtestation tegen Klingon sabotage beschermen. Als er per onge
luk Tribbles gevonden worden in het graan, gaan de dingen van
kwaad naar erger.

059 Trials and Tribbte-ations: Een vervolg op dit verhaal waar
Sisko en de zijnen op een Klingon infiltrant jagen en in de tijd
terugreizen net op het moment dat Kirk op hetzelfde ruimtesta
tion zit.

Quantum filament:

Enkele honderden meters lang subatomair element met prak
tisch geen massa.

TNG Disaster: Het schip raakt verstrengeld in zo'n 'wolk' en loopt
behoorlijk wat schade op.
dJ>
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Jakers visie
Een paar dagen geleden hoorde ik voor het eerst
de betekenis van de uitdrukking 'Nacht und
Nebel'. Ik dacht altijd dat het iets met ster
renkunde te maken had of de titel van één of
andere opera was, maar het is de SS-term
voor een speciale categorie van gevange
nen. Tegenstanders van het regime werden
's nachts opgepakt en verdwenen daarna
in speciale 'NN' -concentratiekampen waar
ze gefolterd en vermoord werden zonder
dat er ooit nog enige informatie over hen
aan familie of kennissen vrijgegeven werd.

plaat terechtgekomen. Maar liefst drie fragmen
ten van de grote Duitse componist staan erop.
Benieuwd wat de critici op Alpha Centauri
zullen denken en schrijven over de keuze
van vertolkers. Naast een ruime muziek
keuze uit alle werelddelen staan er op de
plaat ook geluiden van zeegolven en wind,
van donder, vogels, walvissen en andere
dieren en begroetingen in meer dan vijftig
talen. De geluidsopnamen staan op plaat
met instructies over hoe die met de bijge

voegde naald afgespeeld kunnen worden. Er
bestonden toen nog geen cd's of dvd's, Stel

dat Voyager straks in het heelal tegen een soort
kosmische muur botst en vervolgens, na tientallen

jaren, terugkeert naar de aarde, welke mens gaat dan
nog weten wat hij met een LP en een naald moeten aanvan

gen? Enstel dat alleris die gouden LP toch in handen krijgen, zullen
ze zich dan niet afvragen waarom onze beschaving nog geen cd of
dvd uitgevonden had? Tot mijn verbazing las ik ook dat die aliens
kunnen luisteren naar een boodschap van toenmalig Amerikaans
president Jimmy Carter en van secretaris-generaal Kurt Waldheim
van de UNO, over wie wij later leerden dat 'Nacht und Nebel'-pro
cedures hem totaal niet onbekend waren ...

Zelf ben ik een fervente liefhebber van Science
Fiction en alles wat met sterrenkunde te maken
heeft. Onlangs heb ik dan ook gelezen dat het Voya
ger ruimtevoertuig in 1977 gelanceerd met de bedoeling in
een verre toekomst ergens buiten ons sterrenstelsel contact met
een buitenaardse beschaving te maken, nu de rand van ons zon
nestelsel bereikt heeft. Aan boord van het voertuig bevond zich een
gegraveerde gouden plaat met informatie over de mens en zijn leef
wereld. Met de technologie van de jaren zeventig werden geluids
opnamen op de plaat vastgelegd. Over de keuze van de muziek
werd destijds druk gediscussieerd. Toen iemand voorstelde om een
stukje Bach aan de aliens te laten horen, protesteerde Carl Sagan
(bekend sterrenkundige): "No, that would be showing off." Uitein
delijk is de muziek van Johan Sebastian toch nog op de gouden

Carter, Bach en Waldheim samen op een gouden plaat. .. Geen
wonder dat die aliens niet antwoorden. <A>
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?
Voorgelezen
Titel: Star Trek - Corps of Engineers: Creative Couplings
Auteur: Diversen
ISBN: 1-4165-4898-X

Het begint een beetje eentonig te worden, maar na Aftermath en
Grand Designs heeft Pocket Booksmet Creative Couplings wederom
een uitstekende omnibus afgeleverd. De probleemoplossers van het
Corps of Engineers laten in zes verhalen opnieuw zien dat bijna
geen probleem onoplosbaar is.
Wanneer op de vakantieplaneet Risaalle weersystemen buiten wer
king raken, moet de bemanning van de DaVinci deze niet alleen her
stellen, maar ook een bijna dodelijke eerste contact met een ander
ras tot een goed einde zien te brengen. Ook wanneer de Federatie
een samenwerkingsverband aangaat met een zakenman wordt de
DaVinci ingeschakeld. Maar de zakenman houdt er dubieuze prak
tijken op na. AI die problemen lijken echter niets in vergelijking tot
het probleem dat kapitein Gold moet zien op te lossen in het ver
haal met dezelfde titel als het boek. Dat probleem is het voltrekken
van het huwelijk van zijn Joodse kleindochter met de zoon van een
Klingon ambassadeur. Hij dient hierbij rekening te houden met de
wensen van zowel zijn kleindochter, haar aanstaande echtgenoot,
de vader van de bruidegom en de grootmoeder van de bruid. De
gemoederen lopen hierbij hoog op.
In alle verhalen zijn de interacties tussen de hoofdpersonen boeiend
en humorvol geschreven. Deze omnibus luidt voor een groot deel
het definitieve einde in van de verwerkingsperiode van de gebeur
tenissen die zich in Wildfire afspeelden. Een leuke extra in dit boek
is het verhaal 'Where time
stands still'van Dayton Ward & Kevin Dilmore, waarin een grote
gastrol is weggelegd voor de bemanning van de USSLovell uit de
Star Trek - Vanguardserie. Wie de voorgaande omnibussen goed
vond zal met deze omnibus zeker niet teleurgesteld worden.

Titel: Star Trek - The Next Generation: Betore Dishono
Auteur: Peter David
ISBN: 1-4165-2742-

Wie had gedacht dat we na 'Resistance' definitief van de Borg af
zouden zijn heeft zich duidelijk vergist. In Before Dishonor zijn de
Borg weer helemaal terug, en de mensheid zal het weten ook.
Admiraal )aneway is op weg naar het Borgschip dat door de Enter
prise is uitgeschakeld. Onderweg leest zij nogmaals het verslag
van Seven of Nine over de status van het Borgschip. Ondanks de
uitschakeling van het Borgschip is )aneway nog steeds woedend
op Picard vanwege het negeren van haar orders om te wachten.
Op bijna hetzelfde moment krijgt Seven of Nine aanwijzingen dat
)aneway in gevaar is en de Borg weer actief zijn. Starfleet negeert
haar waarschuwingen, waarop Seven besluit zelf dan maar actie
te ondernemen en contact te zoeken met [ean-Luc Picard. Samen
komen ze erachter dat de Borg nog meer veranderd zijn dan ze al
dachten. De Borg zijn geëvolueerd in een nog agressiever ras met
een andere instelling tegenover andere rassen, de mensheid in het
bijzonder. Met extra hulp van buitenaf maken Picard en Seven plan
nen om de Borg te gaan bestrijden voordat het te laat is. Ze worden
daarbij echter van diverse kanten tegengewerkt. Daardoor drfigt
het ergste wat voor de Aarde en de mensheid kan gebeuren w rke
lijkheid te worden.
Ondanks dat men dit verhaal onder de titel van The Next Genera
tion geschreven heeft, kun je dit bijna geen standaard TNG-verhaal
noemen. Dit komt vooral door de vele gastoptredens van karakters
uit andere StarTrekgenres. Voor het verhaal is datzeker niet.storend.
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Door: Paul Ploeg

Het is een spannend en boeiend verhaal dat uitstekend als script
gebruikt zou kunnen worden voor een film. Waar ).M. Dillard in
'Resistance' niet goed in slaagde, daar lukt het Peter David wel om
van de Borg een compleet veranderd ras te maken dat dodelijker
is dan ooit. Ook de karakters van de nieuwe bemanningsleden zijn
goed uitgewerkt. Dat komt vooral tot uiting in de tegenstellingen
tussen de oude bekende bemanningsleden die Picard goed kennen
en loyaal zijn aan hem en de nieuwe bemanningsleden die Picard
minder goed kennen en meer volgens de regels van Starfleet wer
ken en leven. Na de vorige twee niet slechte maar wel wat teleur
stellende boeken is dit boek een aanrader bij uitstek. Verplichte kost
voor Star Treklezers.

Titel: Star Trek - Excelsior: Forged in Fire
Auteur: Michael A. Marttin & Andy Mangels
ISBN: 1-4165 - 4716-9

Dit eerste boek onder de titel van Star Trek - Excelsior speelt zich
voor het grootste gedeelte af halverwege Star Trek V en VI. Hikaru
Sulu, tot ongenoegen van een deel van de bemanning, pas gepro
moveerd tot eerste officier van de USS Excelsior, ontdekt tijdens
verlof dat vredesbesprekingen tussen de Federatie en de Klingon
Empire op de planeet Korvat dreigen te worden verstoord door
iemand die geen belang heeft bij een mogelijke vrede. Aangezien
de boodschapper kort daarna sterft, vindt kapitein Styles van de
Excelsior dit geen reden om koers te wijzigen richting Korvat. Sulu
heeft echter bronnen die ervoor zorgen dat Styles van Starfleet als
nog de orders krijgt om te zorgen voor een optimale beveiliging
van de vredesbesprekingen. Helaas zijn deze voorzorgsmaatrege
len niet voldoende. Er volgt een aanslag met doden en gewonden
tot gevolg. Een van de doden is kapitein Styles. Wat volgt is de
jacht op de dader, een Klingon Albino met een lange geschiede
nis van criminele activiteiten. Deze jacht staat onder leiding van de
Klingon kapiteins Kang, Kor en Koloth, die hierbij geholpen worden
door een jonge diplomaat van de planeet Trill genaamd Curzon
Dax, die over zichzelf echter nogal geheimzinnig doet. Sulu wordt,
als plaatsvervangend kapitein, verboden aan de jacht op de Albino
mee te doen. De verleiding is echter groot, want de Albino is ook
geen onbekende van Sulu. Het resultaat van de jacht heeft echter
voor de jagers desastreuze gevolgen.
Dit verhaal is samengesteld uit diverse verhaallijnen uit verschil
lende StarTrekgenres. Zo wordt de mislukte genetische manipulatie
van de Klingons en de gevolgen ervan uit Enterprise gehaald. Dat
wordt gecombineerd met de Deep Space Nine-aflevering 'Blood
Oath'. Daaromheen wordt de verhaallijn van de promotie van Hik
aru Sulu tot kapitein van de Excelsior en zijn verleden met de Albino
geschreven. Het resultaat van dit alles vind ik ietwat tegenvallen.
Het verhaal is een uitgebreidere versie van het verhaal dat in 'Blood
Oath' wordt verteld. Daarbij vind ik het ook een beetje ongeloof
waardig dat een persoon in staat is om zowel drie Klingon kapi
teins, een Starfleet kapitein en een Trill ambassadeur met meerdere
levenservaringen achter de rug, keer op keer te slim af te zijn. Wat
wel heel goed geschreven is, is de beschrijving van het ontstaan en
de ontwikkeling van de Albino van een onschuldig ongewenst kind
tot een niets ontziende op wraak beluste crimineel. Dit boek is dui
delijk een boek voor degenen die de verschillende verhaallijnen die
gebruikt zijn goed vinden.
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Titel: Star Trek - Klingon Empire: A Burning House
Auteur: I<eith R.A. DeCandido
ISBN: 1-4165-5647-8

Dit boek is niet het begin van weer een nieuw Star Trekgenre, maar
een voortzetting van een bestaand genre, alleen met een nieuwe
naam. Voorheen was dit genre bekend onder de naam IKS Gor
kon. De naamswijziging is om twee redenen gedaan. De eerste was
een commerciële reden. Het vorige deel, Enemy Territory, werd
ondanks goede kritieken niet goed verkocht. De tweede reden is
dat Pocket Books vond dat de titel Klingon Empire de lezers meer
zou aanspreken.
Dit boek gaat verder waar het vorige deel is geëindigd. De IKS
Gorkon gaat terug naar huis. De schade aan het schip moet her
steld worden en de bemanning moet verslag uitbrengen over hun
expedities op SanTarah en Elabrej. Tevens krijgt het overgrote deel
van de bemanning verlof. Een deel daarvan krijgt tijdens dat ver
lof moeilijkheden. Kapitein Klag heeft problemen met zijn familie
vanwege gebeurtenissen uit het verleden. Eerste officier Toq wordt
geconfronteerd met zijn verleden op Carraya (zie TNG-episode 'Bir
thright'), terwijl tweede officier Rodek erachter komt wie hij wer
kelijk is. En de ambassadeur van de Federatie op Kronos, Worf, die
tegelijkertijd lid van het huis Martok is, heeft het hoofd van dat huis
wat uit te leggen.
Het heeft drie jaar geduurd voordat er weer een boek met de IKS
Gorkon in de hoofdrol is uitgekomen, maar het geduld wordt
beloond met een uitstekend verhaal. Dit keer staan niet alleen de
krijgers van het Klingon Empire in de hoofdrol, maar krijgen we
ook een ruime blik in het burgerleven van de Klingon samenleving
te zien, van de boeren en de handelaren tot de operaproducenten.
Maar ook de medici en de Imperiallntelligence (de geheime dienst
van de Klingons) eisen hun deel in het verhaal op. Zoals in bijna elk
Klingonverhaal staat het boek vol intriges, verraad, eer, maar ook
liefde, zowel bij Klingons van hoge rang als van lagere rang. Het
enige kleine minpunt is de tijdlijn waarin het verhaal is geschreven.
Het verhaal speelt zich af ongeveer een jaar na de laatste aflevering
van DS9, terwijl andere Star Trekgenres al een aantal jaren verder
zijn. Met als resultaat dat Worf hier nog ambassadeur is terwijl hij
in andere genres alweer terug is op de Enterprise. Voor de rest is er
niets op dit boek aan te merken, een heerlijk boek om te lezen.

Titel: Star Trek - Terok Nor: Day of the Vipers
Auteur: [ames Swallow
ISBN: 1-4165-5093-3

Day of the Vipers is het eerste deel van een drieluik dat zich afspeelt
in wat Pocket Books heeft genoemd The Lost Era, de periode tussen
de lancering van de Enterprise-B, te zien in Star Trek - Generations
en het begin van Star Trek - The Next Generation.
De plaats van handeling in dit verhaal is de planeet Bajor rond het
jaar 2318. De Cardassian Unie, de buren van de Bajorans, hebben
een tekort aan alles en zien Bajor als een welkome bron waaruit men
alles kan uithalen wat men nodig heeft. Als blijk van goede wil bren
gen de Cardassians een aantal verloren gewaande ruimteschepen
terug naar Bajor met de overleden bemanningen nog aan boord.
Men biedt de Bajorans een samenwerkingsverband aan waar beide
partijen van zullen profiteren. De eerste minister en een klein aantal
andere ministers verzetten zich hiertegen. Maar een aantal andere
ministers ziet hun kans schoon en uit puur eigen belang, weten ze
met behulp van een meerderheid van andere volksvertegenwoor
digers en een naïeve geestelijke leider, de Kai, de macht te grij
pen. Het samenwerkingsverband wordt gesloten op economisch
en technologisch gebied. Ook op religieus gebied worden con
tacten uitgewisseld. De religieuze Cardassians vormen echter een
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minderheid op Cardassia en worden door hun mede-Cardassians
niet alleen als tweederangs burgers behandeld, maar op Catdassla
zelf ook nog eens actief vervolgd. Ze zijn echter wel de enige groep
Cardassians die op vreedzame wijze met de Bajorans wil samenwer
ken. Na een aantal jaren ondervinden de Bajorans de nadelen van
het samenwerkingsverband. De Cardassiansweten de Bajorans ech
ter keer op keer te manipuleren om zo langzamerhand meer macht
te verkrijgen binnen het Bajoran planetenstelsel. De kleine minder
heid van Bajorans die zich hiertegen verzet, wordt met behulp van
de machtige Bajoran ministers die uit eigen belang handelen, het
zwijgen opgelegd, of verlaat Bajor om zich op naburige planeten te
vestigen. Na tien jaar van samenwerking heerst er chaos op Bajor
en gaan de Cardassians beginnen met de laatste fasevan hun plan,
de bezetting van Bajor,
Het heeft lange tijd geduurd voordat er een verhaal gepubliceerd
is dat zich afspeelt rondom het genre Deep Space Nine. Het ver
haal heeft echter niet deze titel aangezien het ruimtestation hier
nog niet bestaat. Het heeft er echter wel invloeden van, evenals
van The Next Generation. Erworden uit beide genres bekende ele
menten van gebeurtenissen en personen gebruikt. Dit is vooral te
lezen in de zeer uitgebreide ontwikkeling van de diverse karakters
in dit boek, in het bijzonder de karakters van een ambitieuze offi
cier genaamd Skrain Dukat en de Bajoran politieke opponenten Jas
Holza en Keeve Falor (zie TNG-episode 'Ensign Ro'). Het verhaal
heeft veel overeenkomsten met gebeurtenissen uit de geschiedenis
van onze eigen wereld. Het enige minpunt van dit verhaal is tege
lijkertijd een pluspunt. Aan het einde van het verhaal krijg je in de
gaten dat dit verhaal duidelijk een 'cliffhanger' is. En de zin "The
Terok Nor saga continues in Night of the Wolves" staat er niet meer
dan terecht. Dit boek smaakt duidelijk naar meer. ®
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Van de Voorzitter
En daar bladeren we dan alweer door de
laatste nieuwsbrief van 2008, tijd voor een
korte terugblik en een blik vooruit. Bij de
weinige media aandacht die er voor Star
Trek was in 2008 waren we als TFD wel
iedere keer van de partij, waarvoor dank
aan alle vrijwilligers die zich waar dan ook
hebben ingezet! Ook onze eigen fanclub
dag bij de sterrenwacht in Nijmegen was
mede dankzij de weergoden een prachtig
evenement, perfect georganiseerd en met
veel blije en vrolijke bezoekers die het alle
maal uitermate naar hun zin hadden.

Uiteraard rekenen we ook voor 2009 weer
op een verlenging van jullie lidmaatschap
en steun aan de vereniging, wel of geen
kredietcrisis. 2009 is het jaar dat onze ver
eniging 25 jaar bestaat en dat gaan we
vieren!

Momenteel zijn we druk bezig met aller
lei voorbereidingen, misschien hebben we
zelfs iets groots in petto, maar dat kan pas
wereldkundig worden gemaakt als het defi
nitief is. De aftrap van de feestelijkheden
doen we al op 3 januari (voor het eerst in

AGENDA
03 januari 2009
TFD nieuwjaarsreceptie
locatie: Leiden
info: www.tfd.nl

28 februari en 01 maart 2009
Stripbeurs
locatie: Racketcentrum
.......................................................... Breda
info: www.stripbeurs.com

08 maart 2009
GermanStarCon 2
locatie: Halle Münsterland
...................................................... Munster
info: www.germanstarcon.de

TFD magazine

de TFD geschiedenis) door een nieuwjaars
receptie te houden in de stad Leiden waar
het allemaal in 1984 begon op een zolder
kamer. Natuurlijk houden we acties en pro
moties rondom de nieuwe film in de gaten
en bovendien is 2009 ook het internatio
nale jaar van de sterrenkunde, iets waar we
zeker op mee zullen reizen als de gelegen
heid zich voor doet. Wil je daar alvast iets
meer van weten, kijk dan eens op www.
astronomy2009.nl

Kortom genoeg te doen en te beleven, dus
snel die acceptgiro op de bus of toch maar
even achter het internet bankieren want 25
jaar TFD mag je niet missen!!

Uiteraard gaan we weer zorgen voor 4
nieuwsbrieven en als de inkomsten het
toelaten een extraatje wegens ons 25 jarig
bestaan. Tot slot: houd de website in de
gaten, want daar vind je het laatste nieuws
uit de eerste hand!!

Harm 'mr.flzzbin' Koopman.
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REPLICATOR ROOM
The Flying Dutc:hmagazines
te kooo
de volgendebladen zijnna te bestellenbij onze ver
zendservice.Het kanvoorkomendat een blad bijde
verzendserviceis uitverkocht,maar nog wel via de
TfDstand te verkrijgenis. Alsu een bepaald num
mer zoekt, ishet dus raadzaamom tijdenseen acti
viteitvan de verenigingeven bij de stand langs te
lopen.

Bladcn uit de jaargangen 1995 t/m 2003

Jaargang 1995/1996
September 1995, December 1995, nr.Ol van 1996"
"Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997 nr.'s 03, 04, 05 en 06
Jaargang 1998 nr.'s01, 02 en03
Jaargang 1999 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s 01,03,04,05 en06
Jaargang 2002 nr.'s 02, 03, 05 en06
Jaargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06

BladclIuit de jaargangen 2004 en 20054:1,50

Jaargang 2004 nr.'soi. 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2005 nr.'s 01,02, 03, 04 en05

BIodelIuit het jaargang 2006 €3,95 per stuk.
Jaargang 2006 nr.'s 01,02,03,04,05 en 06
Jaargang 2007
nr.01 van 2007 113/'
nr.03 van 2007 €4,"
nr.04 van 2007 €4,"
nr.05 van 2007 €4,"
nr.06 van 2007 €4,"
Jaargang 2008
nr.02 van 2008 €4,"
nr.03 van 2008 €4,"
Verzendkostent/m 3 stuks 4:2,25
Verzendkosten4 t/m 10 stuks 4:3,00

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopenof ben je
ergensnaar op zoek?Don is de ReplicatorRoomprecieswat je zoekt!
In dezerubriek kun je namelijk gratis * adverteren! Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nlo.vv ReplicatorRoomof stuur een briefkaart noar The
FlyingDutch 0.11.11. ReplicatorRoom,Postbus 135, 3500 ACUtrecht
TheFlying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze Replicator Room.Adverten
tiesdie illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.
* Commerciëleadvertentieskosten €0,75 per regel
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[ Ook adverteren? Email naar:advertentie@tfd.nl ]

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Devolgendezakengevenkortingopdeaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutchpasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u diealtijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam
American Book Centre, The
Lange Poten 23,
2511 CM Den Haag
Card Ei News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 IS Eindhoven
Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen
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