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Redactioneel
Beste lezer,

Het einde van het jaar komt alweer heel dicht bij als jullie dit lezen.
Zoals elk jaar, is het weer tijd voor reflectie. En deze keer vraag ik
jullie om mee te reflecteren ... Ik heb namelijk graag jullie mening
over het blad.

Ik ben natuurlijk algemeen benieuwd naar wat jullie ervan vinden.
Zowel van de inhoud, als van de look van het blad. Hebben jullie
nog tips voor ons? Is er iets dat jullie missen en graag eens een arti
kei over zien verschijnen? Vertel het ons dan nu en niet, zoals een
aantal mensen gedaan hebben, pas op het moment van opzeggen.

~T-----------~==============================================~~
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Hoewel ik natuurlijk van harte hoop dat dat moment nog lang op
zich laat wachten ;) en dat jullie nog lang lid blijven.Maar .. klim dus
eens in de pen, of - in dit digitale tijdperk - in je toetsenbord en
deel je mening met ons. redactie@tfd.nl is waar je dan moet zijn.

Enne.. even voor alle duidelijkheid: je mening met ons delen bete
kent niet meteen dat jij dan ook maar dit op je moet nemen, het
mag natuurlijk wel; iedereen is en blijft van harte welkom om arti
kelen in te sturen, maar het moet niet. Het kan voor ons weer eens
een impuls zijn om een ander onderwerp aan te pakken.

Tenslotte, zo aan het einde van het jaar, wil ik iedereen fijne kerst
dagen en (in het dialect van mijn grootouders) een 'goede roetsj'
toewensen. Live long and prosper en tot volgend jaar.

Veel leesplezier,
[oyce Geurts

"YOU KLING ONS NEVER DO ANYTHING SMALL, DO YOU?'

Riker tegen Wor( in 'Insurrection'
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NIEUWS
Door: [acquellne Spoelder en Patriek Keuris

Star Trek XII:
Het was voor 99% zeker, maar in de wereld
van entertainment is niks zeker totdat het
bevestigd is. Nu is het dan eindelijk zover.
Regisseur j.j. Abrams keert definitief terug
voor zijn tweede Star Trek film. De opnames
van de film beginnen deze winter. Simon
pegg die de rol van de jonge Scotty speelt
heeft op Twitter laten weten dat hij niet kan
wachten totdat de opnames beginnen. Op
Twitter schreefhij '1 absolutely cannot fucking
wait to get back aboard that ship,' Zaehary
Quinto vertelde onlangs in een interview dat
hij al druk bezig is om zich op de rol van de
jonge Spockvoor te bereiden.Tot nog toe heeft
nog niemand het script gezien. Iedereen die
aan de film meedoet is ontzettend benieuwd
hoe het script eruit ziet. Kortom, het worden
weer spannende tijden zowel voor de fans als
voor de acteurs. Waarschijnlijk zal de film in
2013 in première gaan. AI hopen we natuur
lijk stiekem dat dat eerder wordt.

The Next Next Generation ?
De laatste aflevering van de meest recente
StarTrek televisieserie stamt alweer uit 2005.
De afgelopen jaren zijn er tal van geruchten
geweest over een mogelijk nieuwe televisie
serie. Regisseur 8ryan Singer (bekend van
onder andere 'The Usual Suspects', 'X-men'
en 'Superman Returns') presenteerde zon
der succes een idee aan Paramount en
andere plannen voor een nieuwe animatie
serie kwamen eveneens niet van de grond.
David Foster, van het productiehuis '1947
Entertainment', hoopt daar verandering in
te brengen met zijn idee voor een nieuwe
seriemet de codenaam S.E.T.I.:'The series is
highly energized with a much younger cast,
and uses cutting-edge future technologies
with newly envisioned special effects and
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designs. lt includes Klingons, Ferengi, Ando
rians, Vulcans, Tri11,and many more. The
Klingons are getting very restless since the
Praxis incident forced them to come to the
peace tables, and are tired of having to rely
on the Federation for support. The Ferengi
have discovered a vast new resource that
has propelled them towards instant riches
and power beyond anything they have pre
viously experienced. Foster heeft al een zo
goed als kant-en-klaar plan klaarliggen voor
een zeven seizoen tellende serie, één die
meer moet terugvallen op de originele visie
van Gene Roddenberry. De serie moet een
onbekend aantal jaren plaatsvinden na Star
Trek: Voyager en geheel canon zijn (en dus
losstaan van de recente J.J. Abrams film). De
grote vraag is natuurlijk of Foster meer suc
ceszal oogsten dan zijn andere geïnspireerde
voorgangers. De tijd zal het ons doen leren.

Acteurs:
William Shatner(Kirk - TOS) heeft weer eens
een nieuw boek geschrevengenaamd Shatner
Rules. In het boek wordt de filosofie van
William Shatner beschreven over het leven
en over acteren. Op de vraag waarom hij
het boek heeft geschreven antwoordde de
inmiddels 80 jarige William Shatner: 'ik ben
op een leeftijd gekomen waarop alles wat
je doet het laatste kan zijn wat je gedaan
hebt.' Op de vraag of hij wel eens spijt heeft
gehad dat hij een rol heeft geweigerd, ant
woordde William Shatner: 'Ik heb nergens
spijt van want je kunt niets veranderen aan
het verleden. Ik probeer alleen maar vooruit
te kijken.'

Voor Wolter Koenig (Chekov - TOS) is het
eindelijk zo ver: hij krijgt zijn eigen ster in de
'Walk of Fame' op Hollywood Boulevard. Op
10 september 2012 gaat het dan werkelijk

Door: Mark Retera

ZIE JE IETS
AAN ME

?
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gebeuren als laatste van de originele Star
Trek cast die nog geen ster had. En aan de
inzet van zijn fans lag het niet, maar liefst
sinds 2006 waren hier al velen mee bezig.
Enfin ... wie het laatst lacht ...

Colm Meaney bekend van TNG en DS9
(Chief O'Brien) vertelde onlangs in een inter
view dat TNG zijn 1e kennismaking was met
Science Fiction. 'Voordat ik aan TNG begon
begreep ik nooit veel van Sciene Fiction.
Maar in TNG en DS9 kwamen veel belang
rijke onderwerpen aan bod zoals daklozen
en discriminatie tussen verschillende volken.
Gaandeweg ging ik Science fiction steeds
leuker en interessanter vinden.'

Charles Nopier die de hippie Adam in The
Way to Eden in TOS, en General Rex Den
ning in Deep Space Nine: Little Green Man
speelde is op 5 oktober 201 1 overleden.
Charles Napier is 75 jaar geworden en laat 2
zoon en een dochter achter. Wij wensen de
familie veel sterkte.

Seott 8akula (Archer - ENT) zal de 1e gast
zijn van 'The After Show', gepresenteerd
door David Bedella. Dit is een show waarin
de gasten op een informele manier worden
geïnterviewd. Of en wanneer de show in
Nederland zal worden uitgezonden is nog
niet bekend.

Zaehary Quinto (de 'nieuwe' Spock) is er
publiekelijk voor uitgekomen dat hij op man
nen valt. De acteur heeft altijd geweigerd om
over zijn eigen seksuelegeaardheid te praten
tot nu. Tijdens een interview over zijn rol in
het toneelstuk Angels in America, waarin hij
een man speelt die zijn aan AIDS lijdende
vriend verlaat, vertelt hij: 'Als een homo-
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seksueleman heb ik het gevoel dat er nog
zoveel werk aan de winkel is:

Overig nieuws

TheNext Generation op 8/u Ray
Alle StarTrek films - in één of meerdere versies
- alsook de originele serie(TOS)zijn inmiddels
op dit formaat verschenen. lijdens de in juli
georganiseerde San Diego Comic Con kwam
het nieuws naar buiten dat Paramount bezig is
met een Blu Ray transfer van The Next Gene
ration. In 2012, waarin tevens de 25e verjaar
dag van TNG wordt gevierd, zal Paramount
een start maken met het uitbrengen van de in
totaal 178 afleveringen in high definition. Ter
promotie van deze seizoen uitgaves brengt
de studio op 31 januari 2012 in Amerika een
zogenaamde sampler disc uit met de titel Star
Trek: The Next Generation - The Next Level.
Hierop staan vier testafleveringen, te weten:
'Encounter at Farpoint, Parts1 Ei 2', 'The Inner
Light' en 'Sins of the Father'. Wanneer The
Next Level disc als de RemasteredEdition sei
zoen boxen in Nederland uitkomen is nog
niet bekend.

Star TrekPADD
Altijd al je eigen PADD(PersonalAccessDisplay
Device)willen hebben? Voor iPadeigenaren is
die mogelijkheid er nu met een ware, officiële
PADDapp. Deze app. tovert het uiterlijk van
je tablet om tot een enorme digitale ency
clopedie met daarin informatie over wapens,
technologieën, personages en nog veel meer.
De PADD app. is 190MB groot en is voor €
3,99 te verkrijgen in de Apple iTunesstore.

Star TrekAttractiepark
Dat er zich onder bekende en beroemde
mensen liefhebbers en fans van Star Trek
bevinden, is al vele jaren bekend. Soms uit
zich dat in gastrolletjes of een cameo, zoals

bij Christian Slater,professorStephen Hawking
en Whoopi Goldberg. Koning Abdullah 11
van jordanië doet er echter heel wat schep
jes bovenop. Vijftien jaar geleden, toen hij
nog kroonprins was, had hij al een cameo
in StarTrek:Voyager ('Investigations' - seizoen
2, aflevering 20). Blijkbaar dacht hij dat dat
nog beter kon. Deze zomer werd er name
lijk aangekondigd dat er een heus Star Trek
gerelateerd attractiepark zou gaan verrijzen
bij de jordaanse kuststad Aqaba. Met een
investering van anderhalf miljard dollar,
waarbij de koning de grootste lokale inves
teerder is, zal een park van maar liefst 74
hectare ontstaan. Duurzaam is één van de
kernwoorden en zal als groene draad lopen
door de onder andere zeventien entertain
ment zones en het 4-sterren hotel. Daarnaast
zullen de nieuwste technologische snufjes
worden toegepast voor een echt futuristische
sfeer, maar waarschijnlijk hoeven we nog
niet op holodecks te rekenen. De deuren
van het park moeten in 2014 openen. Dat
is goed nieuws, want daarmee is er nog een
goede twee jaar tijd om te sparen voor deze
ultieme ervaring!

A/phas
Dit jaar is op het SyFychannel de nieuwe sci
encefiction serie Alphas in première gegaan,
een soort mix tussen X-men en Heroes. Het
twaalfdelige eerste seizoen gaat over een
team van mensen met speciale gaven, de
zogenaamde Alphas, die onder (bege)leiding
van een dokter door de Amerikaanseoverheid
worden ingezet bij het opsporen en waar
nodig bestrijden van andere Alphas. In de
negende aflevering, 'Blind Spot', is een
gastrol weggelegd voor Brent Spiner (Data,
TNG). Hij speelt hierin een gevangen geno
men blinde verloskundige die dankzij zijn
ver ontwikkelde stembanden over een soort

sonar beschikt. De vraag wordt al snel of hij
een vijand is... of toch een bondgenoot?

Klingon liefhebbers opgelet. Eris nu een Cur
sus Klingon voor beginners. Nu de dagen
donkerder worden en de nachten kouder, is
het ideale moment aangebroken om je in
een nieuwe taal te verdiepen! Op 30 sep
tember is de cursus bij PCMedia verschenen.
Endat voor nog geen 33 piek!
Klingon is de taal die gesproken wordt door
de legendarische Klingon strijders in de suc
cesvolle Star Trek TV Series en films. Euro
talk heeft deze unieke taalcursus uitgebracht
met hulp van Mark Okrand, de bedenker
van de Klingon taal. De Talk Now! Klingon
CD-Rom bevat dagelijkse woorden zoals
Klingons deze zouden gebruiken als ze nu
op aarde zouden leven. Daarnaast bevat
de cursus ook nieuwe woorden. Zinnen die
specifiek toebehoren aan de Klingon cultuur
zitten niet in de cursus. 'Mensen die geïnte
resseerdzijn in het leren van Klingon, zullen
een hoop plezier beleven aan deze cursus!',
zegt Marc Okrand. Speciale functies zijn
onder andere:
• Spraakopname, zodat je jouw uitspraak
kunt vergelijken met de daadwerkelijke uit
spraak en vier quiz-niveau's om te kijken
hoe goed je de taal beheerst.
• je hoeft geen Engels te spreken om deze
cursus te gebruiken: Klingon is namelijk ver
taald in meer dan 100 talen, waaronder die
hel Nederlands.
Onze speciale dank gaat uit naar CBSCorpo
ration voor toestemming voor deze cursus.
Vertalingen door jonathan Brown en Marc
Okrand. Ingesproken door jonathan Brown en
Charlotte Kebbell.
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Door: Joyce Geurts
Zondag 16 oktober was het weer zover: tijd voor onze jaarlijkse fanclubdag,
ditmaal in Vlaardingen, in Partycentrum Prlkkewater. Maar voordat zo'n dag
plaatsvindt is er al heel veel aan vooraf gegaan en deze keer wil ik eens van de
gelegenheid gebruik maken om daar iets meer over te vertellen.

Het begint natuurlijk met het vinden van een locatie en het bepalen
van een datum (bij benadering). Onze conventiewerkgroep heeft
het hier niet altijd even makkelijk mee. Een locatie moet natuurlijk
aan een aantal voorwaarden voldoen.
Ten eerste is het uiteraard belangrijk om te kijken in welk deel van
het land de bijeenkomst moet plaatsvinden, want dat willen we
natuurlijk graag een beetje afwisselen, aangezien onze leden (jullie
dus) verspreid door het hele land wonen en we het iedereen gunnen
om af en toe minder lang te hoeven reizen. Nadat het deel van het
land bepaald is, is het tijd om aan de volgende eisen te denken: de
locatie moet makkelijk bereikbaar zijn per auto en OV, hij moet niet
te groot of te klein zijn en - heel belangrijk - de zaalhuur moet binnen
het budget passen.
Nu denk je misschien: dat moet toch niet al te moeilijk zijn. Nu,
vergeet het maar. Afgelopen jaar hoorde ik toch diverse malen over
hele mooie locaties, maar dan kwam de offerte binnen ...

Die eerste spreken waarschijnlijk voor zich, want het moge duide
lijk zijn dat bekeken moet worden hoe de zaalindeling precies gaat
plaatsvinden: hoe plaats je je tafels het beste, welke zaal wordt de
filmzaal en welke handelaars en fanclubs stationeer je waar? Maar
ook moet er bekeken worden waar er vrijwilligers nodig zijn, hoe
veel zaalwachten, hoeveel security en noem maar op ... dus vandaar
de betrokkenheid van de vrijwilligerscoördinatoren al in zo'n vroeg
stadium.

Vervolgens komt er de oproep voor vrijwilligers op de starchaser-site,
en gaal natuurlijk de PR-molen lopen: er wordt nagedacht over
promotiemateriaal (wat, hoeveel, hoe verspreiden), de pers wordt
benaderd, de adresdrager voor het blad wordt ontwikkeld en uiteraard
komt er ook een aankondiging op de website (soms in meerdere
stappen). In deze fasewordt ook het thema van de dag, waar in een
eerder stadium al ideeën over waren, nader uitgewerkt.

Enfin, uiteindelijk isdan een locatie gevonden die aan de voorwaarden
voldoet, dus dan kan de definitieve datum bepaald worden.
Endan volgen nog een aantal bezoeken aan de locatie door de con
ventiewerkgroepleden en ook de vrijwilligerscoördinatoren .

Is dit allemaal gebeurd, dan is opeens die dag daar en mag de boel
los gaan. Of toch nog niet?

.4
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Voordat de deuren opengaan voor de bezoekers, zijn de vrijwilligers
namelijk al de hele ochtend in de weer geweest met aankleding van
de zaal, tafels klaarzetten, eventueel bewegwijzering neerhangen, etc.

Hendrik Jan Brakels (ook in dit nummer kun je weer een artikel van
zijn hand lezen).
Een kostuumwedstrijd was ook gepland, maar werd helaas door
gebrek aan inschrijvingen (1 deelnemer was toch echt te weinig)
afgeblazen.En dan eindelijk: de bezoekers mogen komen. Het programma

gaat lopen. Uiteraard zijn de dealers en clubs de hele middag te
bezoeken, er wordt een aflevering uit een van de series vertoond,
samenhangend met het thema van de dag. Dit jaar was het thema
'Muziek in Star Trek', vandaar de aflevering 'virtuose' uit Voyager,
diverse fragmenten uit het thema bij de bestuurstafel en hadden
enkelen zelfs een muziekinstrument meegenomen.
Dorus Hoebink kwam iets vertellen over het Science Fiction Museum
in Seattle, waar hij geweest was, er werd een film van Dark Armada
(Choices, hun tweede film, waarvoor ze hebben samengewerkt met
een Amerikaanse fanfiction groep) vertoond en er vond een quiz
plaats. Deze quiz bestond uit 26 (pittige) meerkeuzevragen en 7
muziekfragmenten, waarbij je moest aangeven wie je hoorde zingen;
variërend van een uitvoering van Amazing Grace gezongen door
[erry Ryan tot een gedichten-reclamatie van William Shatner op vrij
vage muziek. Dewinnaar van de eersteprijswasMichiel Kalkman, num
mer twee is voor jullie - onze lezers - een oude bekende, namelijk

Om 17 uur gingen de deuren van het partycentrum dicht, voor de
bezoekers zit de dag er dan weer op, maar voor de handelaren en
vrijwilligers nog niet. De eersten die moeten natuurlijk hun overge
bleven waren nog inpakken en weer inladen in hun busjes, maar
dan kunnen zij ook weer huiswaarts. De vrijwilligers gaan dan nog
weer even verder met opruimen, aan de zaaleigenaar/-manager wordt
gevraagd waar ze hun spullen hebben willen, zodat allesweer netjes
op z'n plek komt. Aan het einde nog even vegen en hè hè, het zit
er weer op.

Oh nee, toch niet voor iedereen; een aantal vrijwilligers gaat nog
even samen een hapje eten, ter afsluiting van de dag. Even lekker
napraten over de dag zelf, over de vereniging, of gewoon bijpraten
over andere zaken.
En dan eindelijk weer huiswaarts; moe, maar voldaan ... Totdat de
hele cyclus volgend jaar weer opnieuw begint. ..
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cards from the
final frontier
Door: Harm Koopman

Deze 'uit de doos' begint met een klein dilemma. Het is vandaag 1 oktober, wat betreft
het weer zou je 1juni ook geloven, maar dat is het dilemma niet. Nee, vandaag wordt ons
derde fanclubblad van 2011 ingepakt met daarin uiteraard een 'uit de doos' die 30 juni
2010 is uitgegeven, namelijk "ïhe Quotabie Star TrekMovies Trading Cards'.

Helemaal aan het eind staat de volgende tekst: 'In de volgende 'uit
de doos' heb ik de keuze uit Odo, ensign Harry Kim of commander
'Trip' Tucker, de volgende drie sets in de 'Legends of...' reeks, uitge
geven op 15 december 2010. Voorkeur? .. harm@tfd.nl ... r

Door omstandigheden is de inpakdatum van het derde magazine
ietwat verzet, zit er nu een redactielid op mijn hielen: 'Waar blijft je
volgende uit de doos?' en heeft uiteraard helemaal, maar dan ook
helemaal niemand bovenstaande vraag kunnen beantwoorden.

Om die reden heb ik dan ook maar besloten om alle drie de heren
de revue te laten passeren. Over de opmaak van de set en derge
lijke valt natuurlijk niet zo heel veel te vertellen, want deze, inmid
dels sedert 2003 lopende serie, is al jaren gelijk qua vormgeving.
De enige vraag die we zo onderhand kunnen gaan stellen is wan
neer ben je nu een 'Legend of Star Trek'? Daar zullen echter al onze
ruim 500 leden denk ik wel een eigen mening over hebben en wil
ik, om maar eens een spreekwoord van stal te halen, 'mijn vingers
niet aan branden'.

Misschien is het wel aardig om eens op te sommen wie er sinds 2003
in deze langjarige set voorbij zijn gekomen, waarvan Rittenhouse
Archives in ieder geval vindt dat ze de 'legend' (Star Trek) status
verdienen. Oké, daar gaan we dan in volgorde van uitgifte en met
karaktervermelding zoals die op de kaartjes staat aangegeven. Ach
ter het karakter staat het aantallegends kaarten dat is uitgegeven:

.6

ENSJGNHAN\Y KIM
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01) Captain larnes T. Kirk (9),
02) Spock (9),
03) Dr. Leonard 'Bones' McCoy (9),
04a) Chief engineer Montgomery Scott (3),
04b) Lieutenant Sulu (3),
04c) Lieutenant Uhura (3),
05a) Chekov (3),
05b) Yeoman Rand (3),
05c) Nurse Chapel (3),
06) Captain [ean-Luc Picard (9),
07) Lieutenant commander Data (9),
08) Commander William Riker (9),
09) Counselor Deanna Troi (9),
10) Lt. commander Worf (9),
11) Dr. Beverly Crusher (9),
12a) Commander Geordi La Forge (3),
12b) Ensign Wesley Crusher (3),
12c) Lt. Natasha Var (3),
13) Lt. commander ladzia Dax (9),
14) Seven of Nine (9),
15) T'Pol (9),
16) Captain Benjamin Sisko (9),
17) Captain Kathryn janeway (9),
18) Captain jonathan Archer (9),
19) Quark (9),
20) B'Elanna Torres (9),
21) Hoshi Sato (9),
22) Doctor julian Bashir (9),
23) The Doctor (9),
24) Doctor Phlox (9),

&cSIGH !-WW KIM
L7
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Waar we dus nu aan toe kunnen voegen 25) Odo (9), 26) Ensign
Harry Kim (9) en 27) Commander 'Trip' Tucker (9).

Nog even een kleine toevoeging lijkt me op zijn plaats. Een Legends
of setje bevat altijd 9 kaarten, er zijn dus 3 setjes uitgegeven met
meerdere acteurs in een (1) set en in totaal, van 2003 tot 2011,
zevenentwintig sets.

Leuk detail, maar dat geldt voor alle sets en niet alleen voor Odo,
ensign Kim en commander Tucker, is dat zowel op de voor- als ach
terzijde een doorgaans mooie afbeelding staat, waardoor het dus
eigenlijk een tradingcard is zonder echte achterkant of het zou de
witte balk met de naam van het karakter onderin moeten zijn met
daar weer onder het Rittenhouse logo en copyright.

Alle 27 sets kennen een oplage van 1701 stuks. Waar Rittenhouse
dat getal vandaan heeft, geen enkel, maar dan ook geen enkel idee
©. Wat natuurlijk voor deze extreme completist ook nog geweldig
is, isdat alle 27 setsgenummerd zijn met 0240 van 1701 (met dank
aan mijn vaste aankoop adres door de jaren heen).

Ik gooi er nog een spreekwoord in ©: 'een afbeelding zegt meer
dan 1000 woorden'. Om die reden heb ik ALLE voor- en achter
kanten van de Odo, ensign Kim en commander Tucker ingescand
en doorgestuurd naar de vormgever, in de hoop dat hij er zoveel
mogelijk van zal plaatsen ... Of dat is gelukt? Dat zie ik ook pas
als we het december nummer inpakken © © .

Wel ben ik zo vrij geweest om Rittenhouse Archives Ltd. na het ver
schijnen van deze 3 sets een mailbericht te sturen, dat mochten er
nog meer 'Legends of gaan verschijnen, zij toch ook moet overwe
gen om een tweede binder uit te gaan geven., Want met 27 keer
9 kaarten puilt de eerder uitgegeven binder bijna uit zijn voegen.

Geen idee of daar aan gehoor gegeven wordt; op het moment dat
ik deze tekst in elkaar zet zijn er inmiddels 30 sets, maar nog geen
tweede binder.

Tot slot is het dan natuurlijk ook weer zo dat ook de kalender van
2011 bijna in de prullenbak kan en ik al onze leden als schrijver van
'uit de doos' en als voorzitter oproep voor opnieuw een jaar sup
port, dan beloven wij als bestuur dat we het weer proberen waar te
maken. Om dat wat kracht bij te zetten: wat kun je in 2012 in 'uit
de doos' verwachten?

A, Magazine 1 van 2012: StarTrek - The Remastered Original Series
Trading Cards uitgegeven op 26 januari 2011

IA, Magazine 2 van 2012: Legends of - Kira Nerys, Chief O'Brien,
Tuvok Cards uitgegeven op 18 mei 2011

<A> Magazine 3 van 2012: Star Trek - The Complete TNG (1987 -
1991) Serie 1 Trading Cards uitgegeven op 13 juli 2011

A> Magazine 4 van 2012: Star Trek Classic Movies Heroes & Villains
Premium PackSeriesTrading Cards met geplande uitgifte datum
16 november 2011

Oftewel, aan de schrijver van 'uit de doos' zal het niet liggen en
hopelijk aan jullie ook niet. .. Pump Up The Volume ...

.7 )
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Cardassian
Door: Peter van Mierlo
De Cardassians zijn eenhumanoïde ras uit het Alfa Kwadrant en afkomstig
van Cardassia Prime, de hoofdwereld van de Cardassian Unie. Ze staan in
het Alfa Kwadrant bekend om hun meedogenloosheid en werden één van
de grootste vijanden van de Federatie en het Klingon Rijk toen ze zich in
2373 bij de Dominion aansloten. Hun vreemdelingenhaat tegenover andere
rassen was duidelijk na het bloedbad tijdens de Federatie-Cardassian
Oorlog. Na de terugtrekking na de bezetting van Bajor in 2369 kwamen
ook hier verhalen naar boven over begane wreedheden.

o

I

ze gestrand was in het Delta Kwadrant. Het ismogelijk dat ook mensen
en Cardassianskinderen kunnen krijgen, aangezien SeskaChakotay er
bijna van kon overtuigen dat het kind van hem was. Gilora Rejalwilde
de kinderen van MilesO'Brien baren omdat zeervan overtuigd was dat
hij een relatie met haar wilde.

Samenleving en cultuur
Gewoontes die in de Cardassiansamenleving als bewonderenswaardig
worden beschouwd wijken af van de menselijkegewoontes. Ouder wor
den bijvoorbeeld, wordt gezien als een teken van sterkte en energie in
de samenleving. Mensen zien bijvoorbeeld op tegen de 40e verjaardag,
iets wat bij Cardassiansjuist reden is voor een feest. Cardassianszijn
bekend om hun fotografische geheugen en enkelen zijn zelfs bestand
tegen een Vulcan gedachtenversmelting. ElkeCardassianwordt opge
voed met een waardering voor kunst en cultuur, alhoewel de regering
dit niet altijd van harte ondersteunt. Afkeer en ergemis tegenover een
lid van de andere sexe is een duidelijk teken van interesse in een rela
tie. Cardassianswaarderen hygiëne, in het bijzonder bij vrouwen. Net
zoals in andere culturen verwachten Cardassiansvan hun kinderen
dat ze loyaal zijn aan de familie. Van een opdracht van de vader of
moeder wordt verwacht dat deze uitgevoerd wordt. Familie is één van
de belangrijkste pijlers onder de Cardassian cultuur en het is niet
ongewoon dat drie of meer generaties in hetzelfde huis wonen. Aan
de andere kant hebben wezen geen plaats in de maatschappij en
worden 'vergeten'. Soms gaan Cardassian kinderen kijken wat hun
ouders voor werk doen, zelfs als dat martelen is. Kinderen wordt
geleerd om nooit zwakte te tonen ..

Een ander belangrijk aspect binnen de Cardassiansamenleving is het
overlevenvan vijanden. EnabranTainvertelde zijn zoon op zijn doodsbed
dat 'een man moet zijn vijanden niet toestaanhem te overleven'. Alseen
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Fysiologie
De Cardassiansstammen af van reptielen en verkiezen een donkere,
hetere en vochtigere omgeving dan de mens. Cardassians zijn te
herkennen aan twee dikke verticale nekrichels die doorlopen tot de
kroon van het hoofd en daar samenkomen in de vorm van een traan
op het voorhoofd. Deze traan is blauw op de voorhoofden van vrou
welijke Cardassians. De richel is het diepste rond de ogen, waardoor
ze beschermd worden en een donkere gezichtsuitdrukking krijgen. Alle
Cardassianshebben vier secundaireruggengraten. Cardassianshebben
allemaal stijl haar, dat varieert van donker bruin tot pikzwart. De
mannen kammen de haren meestal helemaal naar achteren, terwijl
de vrouwen verschillende haarstijlen hebben. Naarmate de jaren
vorderen verandert de haarkleur in wit. Eenander kenmerk van een
Cardassian is het gehoor dat niet zo goed is als dat van een mens.

In tegenstelling tot vele andere rassenkunnen Cardassianszeer goed
tegen de gevolgen van alcohol, kalmerende middelen en verdovingen.
Elim Garak kon zonder problemen twee flessen kanar opdrinken
zonder gevolgen. Hij werd ooit geïnjecteerd met 30cc triptacederine,
een dosering die hoog genoeg was om een Algorian mammoet
te vloeren. Cardassians zijn wel gevoelig voor de Rudellian plaag,
coleibrische bloeding, Kalla-Nohra Syndroom, Pottrik Syndroom en
Yarim Fel Syndroom.

Zoalsvele humanoïde rassenzijn Cardassiansin staat om nageslacht te
krijgen met andere rassen,zoals Bajoransen Kazon.Van Dukat was het
bekend dat hij twee half Bajoran kinderen had, waaronder Tora Ziyal
en een kind met Mika. Seskakreeg een kind met de KazonCulluh toen
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ouder familielid overlijdt, wordt meestal de Shri-tal traditie uitgevoerd,
waarbij de stervendeallegeheimen overdraagt aan een ander familielid,
zodat deze ze kan gebruiken tegen de vijanden van de stervende.
In de Cardassianarchitectuur wordt het kantoor van de bevelvoerder
meestal boven de rest van het operations center geplaatst. Dit wordt
gedaan zodat alle andere met respect tegen hun meerdere op moeten
kijken.

Ook hebben de ontwerpen een voorkeur voor donkere kleuren. In
de architectuur worden meestal combinaties van drie ontwerpen
gebruikt (de pylonen van Deep Space 9 bijvoorbeeld) en hebben
trapezia en ovalen de voorkeur.

Cardassian ontwerpstandaarden liggen over het algemeen lager
dan bij Starfleet. Toen Miles O'Brien een diagnose deed van de
fusie energiecentrale van Deep Space 9 bleek dat deze 13% onder
het optimale rendement werkte. De computer, die nog werkte met
Cardassian standaarden, verklaarde dat Cardassian specificaties een
foutmarge van 20% accepteerden.

Een jaar na het beëindigen van de Federatie-CardassianOorlog ver
klaardeWorf dat 'Cardassiansgeen eer hebben'. Leskit,een officier aan
boord van de IKSRotarran, beweerde tijdens de Klingon-Cardassian
Oorlog echter dat de Cardassianeerbareen geduchte krijgerswaren in
vergelijking met hun [ern'Hadar tegenhangers.

Cardassiansstaan bekend om hun stiptheid. Net alsRomulansgeloven
ze niet in geluk en staanze vijandig tegen over andere vreemde rassen.
Ze behandelen, zoals de Breen, hun gevangenen met weinig sympa
thie en deinzen er niet voor terug om gevangenen te martelen om aan
informatie te komen. Tijdens de Cardassianbezetting van Bajor accep
teerden vele officers steekpenningen om 'de andere kant' op te kijken
bij verdachte zaken, voor extra voedsel of 'andere diensten'.

Onderwijs
Het Cardassianonderwijssysteemkent geen gelijke in het Alfa Kwadrant
en het volgen van een opleiding wordt alseen aanwinst beschouwd in
de Cardassiansamenleving. Cardassiankinderen krijgen vaak intensieve
gedachtentrainingsprogramma's vanaf het derde of vierde levensjaar.
Het is vanwege deze training dat sommigen bestand zijn tegen een
Vulcan gedachtenversmelting. Het is door deze speciale geheugentrai
ning dat vele Cardassainsen eidetisch ofwel fotografisch geheugen
ontwikkelen. Eentypisch Cardassiankijk op het opgroeien van kinderen
werd gegeven in Dukats verklaring 'Opleiding is macht... plezier is
kwetsbaarheid.'
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Religie
Voor de oprichting van de CardassianUnie was de oude Cardassian
samenleving zeer religieus en spiritueel. Deze beschaving werd echter
getroffen door plagen en hongersnood en verdween. De overleven
den gaven hun geloof op en stichtten de huidige CardassianUnie. Hun
loyaliteit aan De Staatwerd onvoorwaardelijk toen deze de problemen
op de thuiswereld oploste.

Tijdens de Bajoran bezetting dachten de Cardassiansover het Bajoran
geloof als stom bijgeloof. Nadat Cardassia zich in 2373 aansloot bij
de Dominion weigerden ze de Stichters dan ook als Goden te zien,
maar slechtsalsvormverwisselaars.Ondanks dat het een niet-religieuze
samenleving is, houden Cardassianswel begrafenisdiensten voor de
overledenen, waarbij deze soms onder grote monumenten worden
begraven. Net zoals bij rechtszaken zijn deze diensten te zien door
het gehele Cardassian publiek, zeker bij bekende figuren, zoals Gul
Darhe'el.

Filosofie
Het idealeCardassianleven iser éénvan loyaliteit en onderworpenheid
aan de Staat. De Cardassian regering is alwetend, almachtig en wel
willend in de ogen van de bevolking. In zekere zin hebben ze, toen
ze hun geloof opgaven en met de verkenning van de ruimte begonnen,
een religieuze draai gegeven aan hun politieke filosofie.

Een typisch voorbeeld van de Cardassian benadering van het leven
kan gevonden worden in hun rechtszaken, waarin het vonnis vooraf
al vastligt en het doel van de rechtszaak niet is om gerechtigheid te
vinden maar om de veroordeelde de macht en welwillendheid van
de Staat te laten erkennen. De Cardassian benadering is direct, sim
pel en meedogenloos. Ze hebben geen interesse in wetenschap op
zich, en eisen dat wetenschappelijke projecten, zoals alles, militaire
doeleinden dienen.

Net zoals de Nazi's in de 20e eeuw op Aarde beschouwen de Car
dassians zichzelf vaak superieur ten opzichte van andere rassen en
culturen. Dit werd nog eens tot uitdrukking gebracht toen Dukat
aankondigde dat Cardassia zich had aangesloten bij de Dominion:
'De Dominion erkent ons voor wat we zijn ... de echte leiders van het
Alfa Kwadrant.' De Cardassians vonden dat de Bajorans een zwak
en inferieur ras waren. Toen hij met Benjamin Sisko gestrand was
op een planeet legde hij uit hoe de Cardassians over de Bajorans
dachten: 'Vanaf het moment dat we op Bajor arriveerden was het
duidelijk dat wij het superieure raswaren. Maar ze konden dat niet
accepteren. Ze wilden behandeld worden als gelijken, wat ze zeker
niet waren. Militair, technologisch en cultureel lagen we bijna een
eeuw op ze voor. Wij kozen er niet voor om het superieure ras te
zijn, het lot bepaalde dat. Het had zo veel makkelijker geweest als
de Bajorans dat gewoon hadden geaccepteerd.'
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Deze arrogante, zelfvoldane en gemene houding hebben de meeste
Cardassians en was zelfs reden voor de Ferengi Quark om in 2374
Major Kira'sverzetsgroep op Terok Nor te helpen.

Volgens de Cardassian filosofie heiligt het doel de middelen. Nadat
ze kunstvoorwerpen van hun voorouders hadden opgegraven, ver
kochten ze deze aan andere rassen om zo hun oorlogsmachine te
financieren en om de hongerende bevolking te voeden. Ook was
men van mening dat het gebruik van de Bajoran bronnen om de
bevolking op Cardassia te voeden een geschikt middel was. Na de
verwoestingen van de Dominion Oorlog was het nog maar de vraag
of er nieuwe filosofie zou ontstaan. Éénvan de grote vragen was het
feit of Cardassia vast zou blijven houden aan het oude systeem of
dat er een democratie mogelijk zou zijn.

Burgers en de staat
Cardassians geven hun eerste kies op tienjarige leeftijd aan het
Identificatiebureau.

De Cardassian samenleving heeft het meeste stugge en, naar Fede
ratie maatstaven, onbegrijpelijke rechtssysteem. Iedere verdachte is
schuldig, zelfs voor het verschijnen in de rechtszaal en de uitspraak
is bijna altijd de doodstraf. Geen enkele gevangene ontkomt hieraan,
slechts gedreven pleiters kunnen dit laten omzetten tot een levens
lange opsluiting in een werkkamp. De verdachte wordt bijgestaan
door een Conservator, vergelijkbaar met een publieke verdediger,
met het verschil dat de Conservator er niet is om de zaak te winnen
maar om de verdachte erop voor te bereiden een schuldbekentenis
te laten doen op de vloer van de rechtszaal. De verdachte krijgt
ook een Nestor, een advocaat, toegewezen die hem of haar bijstaat
tijdens de rechtszaak. De Chief Archon, of rechter, speelt voor een
live publiek, waarbij het niet haar taak is om schuld of onschuld aan
te tonen maar om voor het publiek aan te tonen dat misdaad niet
loont en het versterken van het vertrouwen van het publiek in het
rechtssysteem.

Leger
Het leger is waarschijnlijk de grootste organisatie in de Cardassian
gemeenschap. Zowel mannen als vrouwen mogen dienen, alhoewel
de dienstplicht alleen voor mannen geldt. Vrouwen hebben echter
de meerderheid in wetenschappelijke functies, wat de indruk zou
wekken dat mannen niet technische zijn aangelegd. Het Ministerie
van Wetenschap is een afdeling binnen het leger. Toen de Cardassian
Unie werd opgericht was het de bedoeling dat het leger zou vallen
onder de burger - Detapa - Raad. Het leger besliste echter al vijf
eeuwen lang zelf wat het deed en hield zich ook niet aan afspraken
met de Detapa Raad. Dit veranderde echter toen de dissidenten
beweging in 2372 het Centrale Commando omver wierp na de ver
woesting van de Obsidian Orde een jaar eerder. Hierdoor werd de
macht van de Detapa Raadweer in ere hersteld.
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Toen Gul Dukat echter Cardassia lid maakte van de Dominion riep
hij zichzelf uit tot de leider van het Cardassian volk, waarmee hij
de Raad machteloos maakte en het leger het weer voor het zeg
gen had.

Staats Inlichtingendienst
Om er zeker van te zijn dat iedereen loyaal bleef aan de staat,
waakte de Obsidian Orde, de inlichtingendienst van de Unie, nauw
lettend over de bevolking. Erwerd beweerd dat een Cardassiangeen
maaltijd kan nuttigen zonder dat de Orde dit opmerkt en hier een
aantekening van maakt. De Orde stond, net als het leger, onder de
Detapa Raad, maar in de praktijk had de Orde veel meer te zeggen.
Zelfs leden van het leger waren niet gevrijwaard van onderzoeken
van de Orde. Nagenoeg iedere Cardassianvreest de Orde, aangezien
de permanente controles leidden tot de plotselinge verdwijningen
van talloze 'verraders'.

Na de Slag om de Omarion Nevel was de Orde opgehouden te
bestaan. Toen Cardassiazich in 2373 echter aansloot bij de Dominion
werd de rol van de Orde overgenomen door de Geheime Dienst,
die net zo effectief was. Toen Elim Garak in 2374 contact op wilde
nemen met enkele van zijn contactpersonen op Cardassia Prime
werd iedereen die met hem gesproken had één dag later dood aan
getroffen. Garak noemde het 'een bewijs van de effectiviteit van de
Dominion veiligheidsdienst' en voegde eraan toe dat 'men zulke
effectiviteit ...moet waarderen

Regering
De regering op Cardassia is in handen van de Cardassian Unie. De
gekozen Detapa Raad had eeuwenlang geregeerd, maar de macht
was met de jaren langzaamaan komen te liggen bij het Centrale
Commando, de militaire tak van de regering, waarmee Cardassia
een politieke staat was geworden die vergelijkbaar was met Nazi
Duitsland of de Sovjet Unie. Aan het einde van de 24e eeuw raakte
het Centrale Commando de macht ook weer kwijt vanwege burger
protesten en de dissidenten beweging. De Obsidian Orde had
enige mate van autonomie en had een zeer actieve rol in de levens
van de Cardassians. Het was ze echter verboden om een leger op
te bouwen en de autonomie kon ook elk moment weer worden
ingetrokken.

De tweede helft van de eeuw bracht grote veranderingen. Een
geheime samenwerking tussen de Obsidian Orde en de Romulan
Tal Shiar, met als doel de Dominion te verzwakken, bracht een hele
armada van schepen met verhullingsapparaten tot stand. Het plan,
onder leiding van Enabran Tain, was bijna succesvol maar werd door
een vormverwisselaar infiltrant gesaboteerd. De Cardassian-Romulan
vloot werd verwoest in de Slag om de Omarion Nevel, waarna de
enorme verliezen tot de ondergang van de Orde leidden. Zonder
de Obsidian Orde om de bevolking onder de duim te houden, kon
de dissidentenbeweging uiteindelijk met succesde macht overnemen.
Een opstand herstelde de macht van de Detapa Raad, maar dit trok
de aandacht van het dichtbij gelegen Klingon Rijk. Chancellor Gow
ron, die zelf beïnvloed werd door een vormverwisselaar, beweerde dat
de Detapa Raadwas vervangen door vormverwisselaars en startte de
Klingon-CardassianOorlog in een poging de macht over te nemen in
de Cardassianruimte. De invasie, samen met terreuraanslagen van de
Maquis in de Gedemilitariseerde Zone, resulteerde in chaos. In een
poging om Cardassiaweer in ere te herstellen onderhandelde Dukat
in het geheim over de toetreding van Cardassia tot de Dominion.

Toen Gul Dukat de onderhandelingen met het Dominion in 2373
had afgerond hield de Detapa Raadgeheel op te bestaan, net zoals
de Obsidian Orde. Gul Dukat werd de leider van de Cardassian Unie
en had het bijna overal op Cardassia voor het zeggen. Hij moest
zich echter wel schikken naar de wil van de Dominion. In de eerste
drie maanden van de Dominion Oorlog had hij de controle over

TFD magazine



de Cardassian en Dominion vloot, waarbij Weyoun zijn beslissingen
controleerde. Het lukte Dukat om op gelijke voet te blijven staan met
Weyoun, alhoewel ze zich beide moesten houden aan de opdrachten
van de Stichters. Nadat Dukat krankzinnig was geworden vanwege
de dood van zijn dochter, Tora Ziyal, werd Damar de nieuwe leider
van het Cardassian volk. Aangezien de nieuwe leider geen zelfver
trouwen en leiderschap toonde kon Weyoun steeds meer de macht
over het Cardassian volk overnemen. Uiteindelijk had Damar over
politieke beslissingen helemaal geen zeggenschap meer. Dit werd
overduidelijk toen Weyoun in 2375 territoriale concessies aan de
Breen deed en Cardassian gebied weggaf om ze te overtuigen zich
bij de Dominion aan te sluiten. De rebellie onder leiding van Damar
gaf de Federatie Alliantie een beslissend voordeel in de Slag om Car
dassia, waarmee ze de Dominion Oorlog kon winnen. De politieke
toekomst van Cardassia is onbekend.

Technologie
In 2367 was de Cardassian technologie ver onder het niveau van
dat van de Federatie. EenCardassian oorlogsschip werd met gemak
vernietigd door de USSPhoenix. Voor de Phoenix maakte het niet
uit dat de Cardassians door het schild hadden weten te komen.
De Cardassians aan boord van Enterprise-D maaktenverschillende
opmerkingen over de superieure Federatie technologie. Zo waren
ze onder de indruk van de transporters en sensoren. De sensoren
van de Federatie hadden de mogelijkheid om de classificatie van
een Cardassian schip op grote afstand te herkennen. Dit was een
mogelijkheid die de Cardassiansniet hadden. De Cardassianswaren
echter wel in staat om de inhoud van hun schepen te maskeren. De
Cardassians bleken later geduchte tegenstanders te zijn. Het groot
ste gedeelte van de Cardassian Ordes bestond uit Caler-klasse sche
pen, maar deze konden niet op tegen de Galaxy- en Nebula-klasse
Federatie sterrenschepen. De Miranda- en Excelsior-klasseschepen
waren echter geen enkel probleem voor de Cardassians. Ondanks
de technologische superioriteit van de Federatie ontstond er tijdens
de Federatie-Cardassian Oorlog een patstelling tussen de twee
grootmachten. Admiral Haden vertelde aan [ean-Luc Picard dat
de Federatie niet in staat was om een nieuw conflict aan te gaan.
Ondanks het technologische voordeel konden de Cardassians een
goed gevecht neerzetten.

Tijdens de Klingon-Cardassian Oorlog wisten de Klingons grote
schade toe te brengen aan de Cardassian Ordes door middel van
een plotselinge, niet uitgelokte invasie. De Cardassians konden zich
echter snel weer herstellen en er ontstond een patstelling. Ze wisten
hun technologische tekortkomingen uit te vlakken door verschillende
afleidingsmanoeuvres te gebruiken. Ze zetten valse sensorsporen en
holoprojecties in om de vijand te verwarren.

Aan het einde van de 24e eeuw gebruikten de Cardassian beritium,
dolamide, kelindide, rhodinium en uridium bij de bouw van hun
schepen en militaire uitrusting.

Aangezien de Cardassians leven in een militaire samenleving mag
je ervan uitgaan dat ze in elk gevecht hun mannetje zullen staan.
Dit is waarschijnlijk de reden dat de Cardassians in de Federatie
Cardassian Oorlog en de Klingon-Cardassian Oorlog een patstelling
tot stand konden brengen. Dit wordt bevestigd in 'The Way of the
Warrior', als een Klingon de tactieken van de Cardassiansuitlegt (zie
hierboven).

Historie
Voordat Cardassiaeenmilitaire dictatuur werd, stond Cardassiabekend
om zijn kunst en schitterende architectuur. Toen deze beschaving
verviel, stierven miljoenen Cardassians en werd het rijk een chaos.
Dit maakte de weg vrij voor het leger om de regering over te nemen
Zie ook: Bezetting van Bajor
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Tijdens de 24e eeuw waren de Cardassians betrokken in drie grote
oorlogen. De eerste was tegen de Federatie in het midden van deze
eeuwen eindigde met een vredesverdrag dat allesbehalve eenvoudig
was. Een tweede oorlog brak uit tegen het Klingon Rijk, dat ervan
overtuigd was dat de Dominion Cardassia had overgenomen en viel
vervolgens aan. Een burgerregering, die bekend werd als de Detapa
Raad, kwam aan de macht en de Klingons geloofden dat dit alleen
mogelijk was als de Stichters het Cardassian Leger hadden overge
nomen. Deze oorlog bracht Cardassia aan de rand van de afgrond,
met een groot verlies aan grondgebied en de bevolking

De derde oorlog was de Dominion Oorlog. In een poging de Klingons
te verdrijven en weer een machtige partij te worden in het Alfa Kwa
drant, tekende Gul Dukat een verdrag met de Dominion. Cardassian
strijdkrachten vielen, samen met Dominion strijdkrachten, de Federatie
aan. Deze oorlog was een catastrofe voor Cardassia.Nadat ze behan
deld werden als 'knechten' zou de maat voor de Cardassiansvol zijn en
kozen ze de kant van de Federatie. Als vergelding werden Cardassian
steden verwoest en probeerde het Dominion de Cardassiansvolledig
uit te roeien.

Uiterlijke verschijning
De Cardassians werden geïntroduceerd in de Star Trek: The Next
Generation aflevering 'The Wounded', maar hun uiterlijk en uniformen
veranderden na hun tweede optreden in 'Ensign Ro'. De make-up
die gebruikt werd in latere afleveringen en in Star Trek: Deep Space
Nine was gladder. De uniformen veranderden van een log, bruin
ontwerp naar het bekende slanke zwarte. De toevoeging van het
blauwe pigment in de 'lepel' van vrouwen was een poging om het
verschil tussen mannen en vrouwen duidelijker te maken, aange
zien dit bijna niet te zien is als ze een uniform aan hebben.

Het is ook opmerkelijk dat Macet (de eerste Cardassian die te zien
was) de enige Cardassian was die een baard had.

Sociologie
Cardassian filosofie plaatst orde boven vrijheid en gelijkheid, wat
resulteert in een 1984-achtige samenleving waar de staat boven het
individu wordt geplaatst. De Cardassianswaren bereid om vrijheid
en gelijkheid op te offeren voor orde.

Erwaren ook talrijke overeenkomsten tussen Cardassiansen reptielen.
Alhoewel hun huid meer lijkt op die van mensen, doen hun nek
richels denken aan schubben. Ze geven bovendien de voorkeur
aan relatief donkere, warme ruimtes, kunnen niet tegen de kou en
worden vaak afgeschilderd als strijdlustig, iets wat vaak in verband
wordt gebracht met reptielen.

De behandeling van Bajorans door de Cardassians tijdens de bezet
ting isvergelijkbaar met de behandeling van Jodenen Koreanen door
Nazi-Duitsland en Japan. In de aflevering waarin de Bajoransgeïntro
duceerd worden, 'Ensign Ro', wordt dit niet specifiek zo genoemd,
maar toen de verhaallijn van de relatie tussen Cardassiaen Bajor uit
werd gediept, werden de overeenkomsten duidelijk. De Cardassians
kregen onder de fansal de twijfelachtige eer 'de Nazi'svan de melkweg'
te zijn. In de aflevering 'Duet' gaf Aamin Marritza details vrij over de
manier waarop CardassiansBajoran arbeiders afgeslacht hadden .
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KOKEN MET NEELIX

Aspergesoep':
(4 personen) 1Vegetarisch
Bereiden: , 5 minuten
In de pan: 20 + 15 minuten

Ik ben een beetje verward. Ja ok, toegegeven, dat gebeurt wel meer, maar
ik begrijp iets niet.
Nederland telt vandaag de dag meer sterrenrestaurants dan ooit tevoren.
Kookprogramma's als 'Masterchef', 'wie is de chef' en 'ready steady cook'
worden letterlijk verslonden door duizenden en duizenden enthousiaste
kijkers. Ergaat geen dag voorbij of er is altijd wel een kookprogramma
op TV.Je zou denken dat het de mensen tot koken aanzet. Maar wat is
het geval? Zelf staan we steeds minder in de keuken en grijpen we liever
naar het gemaksvoedsel uit de supermarkt. Snel en makkelijk uit pakjes en
zakjes, uit blikken, stoombakjes en knijpflacons. Wel vier miljoen kant-en
klaarmaaltijden gaan er per dag over de toonbank.
Maar wat zit er allemaal in ons eten om het houdbaar te houden? Is het
allemaal wel zo gezond? Ik kijk wel eens op zo'n verpakking en dan zitten
er meer smaak-, kleur- en E-stofjes in dan echte ingrediënten. En is het
eigenlijk wel sneller, makkelijker en lekkerder dan zelf maken? Nou dat
laatste, daar ben ik heel stellig in: ik dacht het niet. Daarom hier wat
eerlijke en heerlijke receptjes zonder pakjes en zakjes. Zelfgemaakt is niet
alleen veel lekkerder, het hoeft echt niet zoveel tijd te kosten. Voor de
recepten in dit boek sta je gemiddeld 20 minuten achter de pannen.

Hel aspergeseizoenduurt maar kort, dus geniet ervan! Deze delicate,
zachte soep wordt nog lekkerder als je kookvocht gebruikt dal je
nog overhebt van een maaltje aspergesvan een paar dagen geleden.
Met in de soep wel weer een verse lading asperges natuurlijk.

500 gasperges
50 g boter
50 g bloem
7 dl room
7 eigeel
scheutjewitte wijn (of zachte sherry bijv. amontillado)
zout & peper

Snij of breek de taaie uiteinden van de asperges en schil ze met een
dunschiller. Van net onder het kopje naar beneden. Weesniet te zuinig
want anders krijg je houterige en draderige asperges. En dat is niet
lekker. Breng de schillen met 1,5 liter water met zout (of: asperge
kookvocht!) aan de kook. Als je zo'n handig uitklapbaar stoommandje
hebt, plaats dit dan bovenop de schillen .. Voeg de asperges toe en
kook ze zachtjes gaar in 20 minuten. Hou de kopjes even apart tot
de helft van de kooktijd. Vis de asperges eruit, giet af en vang het
kookvocht op. Dit vocht kun je ook prima invriezen voor een volgend
maalltje. Gooi de schillen weg.

Maak een roux: laat de boter smelten. Niet bruin laten worden! Doe
de bloem erbij, er ontstaat een soort stopverfballetje in je pan. Laat
het mengsel al kloppend gaar pruttelen in 1 à 2 minuten op een
matig vuurtje. Meet ± , liter af van het kookvocht en voeg dit toe,
samen met zout en peper en eventueel een scheutje wijn. Breng aan
de kook, en laat dan zachtjes in een kwartiertje gaar worden. Voeg
tegen het einde de (in stukjes gesneden) asperges toe om even mee
te warmen. Klop in een kopje de room los met de eierdooier. Roer
wat van de warme soep erdoor en giet dan al roerend de inhoud van
het kopje bij de soep. Doe wel het vuur uit want anders gaan de eie
ren schiften .
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Carpaccio van courgette
(4 personen) / Vegetarisch
Bereiden: 5 minuten
Wachttijd: (marineren): 30 minuten

Als je eens indruk wil maken met een echt topgerechtje dan is dit
het wel. En je hebt er alleen maar een courgette voor nodig. Neem
liefst kleine (dunne) courgettes, die zijn minder waterig dan grote
dikke. Helemaal zacht van smaak zijn gele courgettes. Als je die
toevallig ziet bij de groenteboer, heb je meteen een reden om dit
recept eens te proberen.

7 à 7 jI2 gele of groene courgette
olijfolie extra vierge
7 citroen
grof zout liefst zeezout
peper
verseparmezaanse kaas

Snij de courgette in flinterdunne plakjes. Of in lange repen met een
kaasschaaf. Leg ze dakpansgewijs op 4 grote platte borden. Klop in
een schaaltje 2/3 deel olijfolie los met 1/3 deel vers citroensap. Om
zoveel mogelijk sap uit de citroen te krijgen rol je deze even in je
hand over de plank of werkbank. Giet dit over de courgettes. Laat
de courgettes nu een half uurtje (of langer) zachter worden in de
marinade. Bestrooi met wat grof zout en peper. Wat Parmezaanse
kaaskrullen schaven en klaar is Neelix.
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Bastillamet kip en geroosterde amandelen
(4 personen)
Bereiden: 45 minuten
In de oven: 15-20 minuten

Bastilla, B'stilla of pastilla. Maakt niet uit, het is een heerlijk gerecht.
Oorspronkelijk is dit Marokkaanse gerecht met houtduif, maar
duif heeft een nogal uitgesproken smaak (neeeee niet naar hout),
bovendien waar vind je ze nog. Deze versie is met kipfilet in vier
knapperige pakketjes.

Dat maakt de bereiding een stuk minder bewerkelijk, en het ziet er
ook nog eens feestelijk uit op tafel. Ook een hit bij kinderen.

1 pak diepvries filodeeg (bijv. EasyBakery, 12 velletjes)

Ok ik had beloofd geen pakjes maar dit is een uitzondering

400 g kipfilet
200 gr amandelen
2 (zoete) uien
klein bosje platte peterselie
3 eieren, losgeklopt
7 envelopje/plukje saffraan
7 volle ti kaneel
7 volle ti gemberpoeder (djahé)
17 kippenbouillontablet
3 el suiker
olijfolie
30 g gesmolten boter
peper & zout
kaneel en poedersuiker voor erover

Oven voorverwarmen op 2000( en filodeeg in het plastic laten ont
dooien. Doe dit niet te vroeg want anders droogt het deeg uit en
wordt het hard, en tijdens het bakken niet mooi gaar.

Vulling: Week de saffraan in 1V2dl water. Snij de ui in halve dunne
plakjes. Verhit een scheutje olijfolie in een braadpan en fruit de ui
op laag vuur zacht en glazig. Snij intussen de kipfilet in zo klein
mogelijke stukjes. Doe de kip bij de ui en bak op vrij hoog vuur al
omscheppend snel even aan. Voeg kaneel, gember, verkruimelde V2
bouillontablet en royaalzout en peper toe. Giet het water met de saffraan
erbij. Laatmet dekselop de pan op heel laagvuur 5 minuten sudderen.
Bak intussen in een koekenpan in een scheut olijfolie de amandelen
al omscheppend tot ze goudbruin en geurig zijn. Haal uit de pan
en hak grof (keukenmachine of mes). Hak alvast de peterselie grof.
Klop in een kom de eieren los. Giet de kip door een zeef maar vang
al het kookvocht op. Doe het vocht terug in de pan, voeg de suiker
toe en laat op hoog vuur inkoken tot circa 1 dl. Neem de pan van
het vuur, roer de kip, amandelen, peterselie en losgeklopte eieren
erdoor. Smelt de boter.

Inpakken (preid op een schoon en droog werkvlak vier velletjes filo
deeg uit. Verdeel de kip erover. Vouw dicht. Verpak elk in een tweede
vel filodeeg. Kwast het deeg steeds goed in gesmolten boter, ook
onder de randjes. Leg de vier pakketjes op een met bakpapier beklede
bakplaat. Kwast de bovenkant in met boter. Zet 15-20 minuten in de
oven tot het deeg goudbruin en knapperig is.

Bestrooilichtjesmet kaneel en poedersuiker
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Clafoutis met perziken
Eenpudding die eruit ziet als een taart?

8/10 punten
Bereiden: 10 minuten
In de oven: 45 minuten

De oorspronkelijke Franse versie is met kersen, maar Neelix maakt
ze met perziken, krijg je ook een heerlijk resultaat. In de zomer
natuurlijk met verse perziken, en anders dan maar met een blik per
ziken op sap. Supersnel en doodsimpel, zelfs met twee linkerhanden.
Helemaal van tevoren te maken, dus de ideale afsluiting van een
diner. Jewilt de c1afoutis lauwwarm serveren maar de oven is toch
al gebruikt voor het hoofdgerecht? Zet 'm onderin de oven, dat
gaat prima samen!

3 à 4 verse peziken of 7 groot blik perziken op sap
50 g boter
75 g suiker
25 g bloem
4 eieren
2 dl melk
snufje zout
handje geschaafde amandelen

Oven voorverwarmen op 175°C. Vet een ronde ovenschaal (0 28
cm) dik in met boter. Geen springvorm want die gaat lekken. Snij de
perziken in partjes en verdeel ze in over de bodem. Als je perziken
uit blik gebruikt moet je ze wel goed uit laten lekken. Smelt de boter.
Voeg bloem, suiker, zout en melk toe en klop met de mixer. Voeg de
eieren toe en blijf kloppen tot een glad, vrij dun beslag. Schenk dit
over de perziken en bestrooi met wat geschaafde amandelen.

Bak ± 45 minuten in de oven tot de bovenkant
goudgeel en stevig is.

Lauwwarm of koud serveren.
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THE NEUTRAL ZONE
A Big Bang Theory

Door: Patrick Keuris
Inmiddels een goede vier jaar onderweg maar in die tijd is het uitgegroeid
tot de populairste comedyserie van Amerika, sleept het elk jaar steeds meer
entertainment prijzen in de wacht en is het wekelijks steevast de meest
gedownloade televisieserie.We hebben het dan over The Big Bang Theory,
een serie over vier nerds en hun oogverblindende buurmeisje Penny. Alle
clichés en stereotypes die je kunt bedenken over nerds zitten erin, maar het
is met zoveel oprechte liefde gemaakt dat het nooit en te nimmer beledigend
wordt. Integendeel!

De vier hoofdpersonages - Leonard, Sheldon, Rajen Howard - zijn
allen wetenschappers met typische hobby's, zoals het wekelijkse
verplichte bezoek aan de stripspeciaalzaak, de verslaving aan games,
computers, films en natuurlijk ... Star Trek. De neuroot van het stel,
Sheldon, is zonder uitzondering de grootste fan en de wereld kent
geen grotere aanbidder van Spoek.Als je niet beter wist, zou je denken
dat hij een Vulcan is.

Ook op het gebied van de productie zelf klopt alles,tot in de puntjes.
Eenfysicuszorgt er bijvoorbeeld wekelijks voor dat alle natuurkundige
formules kloppen. En neem je een kijkje in de kamers en slaapkamers
van de vier jongens dan zie je ongetwijfeld tal van herkenbare items,
merchandise en andere geinige zaken.

Met het succesvan een serie laten bijzondere gastrollen meestal niet
lang op zich wachten. Stan Lee,Charlie Sheen, SteveWozniak (mede
oprichter van Apple) en Summer Glau zijn een paar bekende namen
die hun opwachting al hebben gemaakt. Nog leuker wordt het als
vanaf seizoen drie de eerste Star Trek acteur als zichzelf ten tonele
verschijnt: Wil Wheaton (Wesley Crusher - TNG). In 'The Creepy
Candy Coating Corallary' (S03E05) doet Wil mee aan een Dungeons
& Dragons-achtig kaartspel en is Sheldon vanwege een gebeurtenis
tijdens een conventie erop gebrand wraak te nemen op Wil, wie hij

Bij het begin van de serie viel één ding meteen op: de aandacht voor
detail. Dit uit zich bijvoorbeeld in de personages en de verhaallijnen.
Daar waar menig comedyserie met losstaande, uitwisselbare afleve
ringen werkt, loopt er hier een lange rode draad doorheen. Zo kan
het zomaar gebeuren dat er drie seizoenen later nog naar iets uit de
allereerste aflevering wordt gerefereerd. Daarmee is het niet alleen
een leuke serie, maar ook nog eens een intelligente.
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beschouwt als één van zijn aardvijanden. Enhet blijft niet bij één afle
vering. Met de toepasselijke dubbelzinnige teamnaam 'The Wesley
Crushers' nemen de vier jongens het samen met Penny op tegen het
team van Wil tijdens een partijtje bowlen in de aflevering 'The Whe
aton Recurrence' (S03E19). Zal Sheldons wraak ditmaal zoeter zijn?

In het vierde seizoen gaat het pas echt goed los. Wil keert wederom
terug, ditmaal in 'The 21-Second Excitation' (S04E08), waarin hij
wederom het leven van Sheldon zuur maakt als er een speciale ver
sie van Indiana lenes in de plaatselijke bioscoop wordt vertoont.
George Takei (Sulu - TOS) verschijnt in 'The Hot Troll Deviation'
(S04E04)waarmee hij samen met KateeSackhoff (Starbuck - Battlestar
Galactica) als de denkbeeldige raadgevers in het hoofd van Howard
hem van relatieadvies voorziet. En ook LeVar Surton (LaForge -
TNG) maakt zijn opwachting, in 'The Toast Derivation' (S04E17),
waarbij een avondje karaoke centraal staat.

Hetvijfde seizoenis in september weer van start gegaan enWil Wheaton
isalweerop de set gesignaleerd. De grote vraag wordt wie er nog meer
zijn opwachting zal maken, maar de wens van menig fan zal de dag
zijn waarop Sheldon oog in oog komt te staanmet zijn grote voorbeeld
Spock,oftewel LeonardNimoy.
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Maar ook zonder deze leuke gastrollen is het genieten geblazen voor
Star Trek fans. De serie is doordrenkt met verwijzingen. Deels verant
woordelijk hiervoor is bedenker en uitvoerend producent Bill Prady.
Die naam zal vast niet één-twee-drie een belletje doen rinkelen. Hij
schreef onder andere een aflevering van Star Trek: Voyager en aan
een speciale viering van de dertigste verjaardag van StarTrek. Volg je
de man op Twitter, dan snap je al snel wat voor enorme fan hij is. Dit
geeft de serie net dat beetje extra, dat stukje liefde en oprechtheid.

Ben je onbekend met deze serie maar is je interesse gewekt? Dan
zijn de eerste vier seizoenen verkrijgbaar op dvd. Daarnaast kun je
ook gewoon de afleveringen op televisie bij Veronica volgen doorde
weeks rond de klok van acht uur 's avonds. Bazinga!
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1981-2011: 50 JAAR
JREAL TREKrrDE BEMANDE RUIMTEVAART
Door: Hendrik Ion Brakels
2011 was het jaar waarin 50 jaar bemande ruimtevaart werd herdacht.
Dit jaar verscheen een stripverhaal over [oeti Gagarin, de eerste mens in de
ruimte. Dit verhaal inspireerde me om op de valreep toch nog wat aandacht
te besteden aan dit bijzondere jubileum.
Hoewel de jubileumdatum al op 12 april dit jaar viel, mag een dergelijke
mijlpaal toch wel het hele jaar gevierd worden. Daarom in dit laatste TFD
magazine van 2017 een terugblik en een vooruitblik op de 'Real Trek'; de
ruimtevaart die Gene Roddenberry mede inspireerde tot het maken van 'Star
Trek', de sciencefiction tv-serie die sommigen op zijn beurt weer inspireerde
om astronaut te worden en omgekeerd ook astronauten inspireerde om een
rolletje te verkrijgen in een aflevering.

Gagarin verstript
'Gagarin, het grootste avontuur van de mensheid' zoals de volledige
titel van het boek luidt, is geschreven door Rob van Scheers en
getekend door Gustavo Garcia.

Rob van Scheers (1959) is cultuurreporter voor het weekblad Else
vier en gastdocent aan de Universiteit Utrecht. In 2001 maakte hij
een reis naar de voornaamste locaties van het Russische ruimte
vaartprogramma: Moskou (Sterrenstad) en ruimtebasis Baikonoer in
Kazachstan.

.18

Dit naar aanleiding van de reis van de Amerikaan Dennis Tito naar
het ISS,als eerste ruimteteerist ooit.

Doordat tradities door de Russen hoog gehouden worden kon
Van Scheers een gedetailleerde reconstructie maken van de eerste
bemande ruimtereis van [oeri Gagarin. Deze reconstructie werd als
reportage gepubliceerd in het literaire tijdschrift Hollands Maandblad
en vormde 10 jaar later de basisvoor het scenario van de strip.

Behalve een accuraat verslag over de aanloop naar Gagarins ruimte
reis, de reis zelf en de gevolgen ervan, bevat het beeldverhaal ook
de nodige leuke anekdotes en onthullingen die door de Russenlang
verzwegen zijn. Dit en het realistische tekenwerk van Garcia maakt
het tot een zeer prettig leesbare 'graphic novel'.

Pojechali! (Daar gaan we!)
[oeri Gagarin riep dit op 12 april 1961 bij de start van zijn korte
ruimtevlucht (108 minuten voor 1 rondje om de aarde) die hem
en de toenmalige Sovjet-Unie eeuwige roem bracht. Een Ruswas
de eerste mens in de ruimte. Het tijdperk van bemande ruimtevaart
was begonnen.

In eerste instantie waren de Sovjets en Amerikanen met niet veel
meer bezig dan een ordinaire prestigestrijd: wie werd de eerste? De
Russenbrachten met de Spoetnik in 1957 als eerste een 'satelliet' in
de ruimte, een metalen bolletje dat niet veel meer kon dan al radio
signalen bliepend rondjes draaien om de aarde. De impact daarvan
was echter enorm.

Ende eerstemens in de ruimte was dus ook een Rus.Erwerden - onder
druk gezet door partijleider en ruimtevaart-enthousiast Nikita
Chroestjev - enorme risico's genomen om de eerste te zijn. Van de
tests met raketten van het type dat de eerste mens in de ruimte zou
moeten brengen, gingen er meer mis dan goed. Het was dan ook
geen wonder dat er tijdens Gagarins vlucht ook van alles mis ging.
Hoofd Constructie Sergej Koroljov, gaf hem slechts 50% kans om de
vlucht in de Vostok 1 te overleven. Radiocontact ging verloren, de cap
sule wilde bij terugkeer niet op tijd loskomen van het aandrijvings
systeem, Gagarin verliet met zijn schietstoel de capsule te vroeg.
Maar wonder boven wonder liep het goed af voor Gagarin en werd
hij daarmee volksheld nummer 1.

-------=================--=================================-~-
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Eenwereldtournee volgde en Gagarin werd vereerd als ware hij de
eerste Russischepopster.

Het bracht [ohn F. Kennedy ertoe om zijn speechschrijver aan het
werk te zetten voor de beroemde 'Moon Speech' waarin Kennedy
beloofde 'nog voor het einde van deze decade (de jaren '60 van de
twintigste eeuw) een man op de maan te zetten en hem veilig naar
huis terug te brengen'.

Gagarins leven eindigde tragisch. Juist omdat hij de held van het
volk was, mocht hij als piloot niet meer vliegen, te gevaarlijk vond
men. Pas na lang aandringen mocht hij op 27 maart 1968 weer
eens een trainingsvlucht gaan doen, 7 jaar na zijn legendarische
ruimtevlucht. Na een half uur verdween zijn MIG-15 van de radar
en werd deze 40 km buiten Moskou gecrasht teruggevonden. De
eerste kosmonaut - slechts 34 jaar oud geworden - was niet meer,
maar een legende was geboren.

Zijn as is begraven bij de muur van het Kremlin. Elk jaar op 12 april,
op de dag van de kosmonauten, wordt er een krans gelegd. Het
Kosmonautentrainingscentrum in Sterrenstad bij Moskou is naar
hem vernoemd. Ook werd de stad Gzjatsk, vlakbij zijn geboorte
dorp, in 1968 omgedoopt in Gagarin.

Met de eerdere dood van Sergej Koroljov in 1966 was het Russi
sche ruimtevaartprogramma achter geraakt op de ontwikkelingen.
Erwaren nog wel plannen voor een bemande missie naar de maan.
Gagarin werd zelfs nog geselecteerd voor de training voor die
maanreis, maar het werd uiteindelijk afgeblazen. De Amerikanen
gingen zoals bekend in 1969 met de eer strijken.

Bijna de eerste ...
Het eerste Amerikaanse project richting bemande ruimtevaart was
het Mercury-programma. De astronauten die daar voor getraind
werden, de zgn. Mercury Seven, zijn in 1983 vereeuwigd in de film
'The Right Stuff", scenario en regie door Philip Kaufman, naar het
gelijknamige boek van Tom Wolfe.

Trivia: de voornamen van 5 van de 7 Mercury-astronauten werden
gebruikt door Gerry Anderson voor de 5 zonen van Jeff Tracy in de
'Supermarionation' tv-serie Thunderbirds: A/on (Shepord), Virgil (Gris
som), John (G/enn), Scott (Carpenter) en Cordon (Cooper).
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Alan Shepard in de Mercury·capsule die za kleIn was dat je 'er niet in stapte, maar
'm aantrok'.

Bijna was het wel een Amerikaan geweest (Shepard) die als eerste in
de ruimte zou vertoeven, ware het niet dat Wernher von Braun, de
door het Amerikaanse leger uit voormalig Hitler-Duitsland gehaalde
raketgeleerde, zijn veto uitsprak over de op 24 maart 1961 geplande
eerste bemande vlucht. Hij vond het nodig dat er eerst nog een
onbemande testvlucht moest plaatsvinden. Kort daarna werd de
wereld verrast met het nieuws van Gagarins vlucht.

Op 5 mei 1961 vond dan toch de eerste bemande ruimtevlucht in
het kader van het Mercury-project plaats. Tijdens deze vlucht werd
Alan Shepard aan boord van de Mercury MR-3 (Freedom 7) de eer
ste Amerikaan in de ruimte.

Het was een zogenaamde ballistische vlucht die ongeveer een kwar
tier duurde, maar daarbij werd wel een hoogte van meer dan 100
km bereikt, waardoor het geldt als een officiële ruimtevlucht. 10
jaar later zou Shepard ook de maan betreden als gezagvoerder van
de Apollo 14 missie.

Twee jaar later hadden de Russenoverigens weer een primeurtje: Valen
tina Teresjkovawerd op 16 juni 1963 aan boord van de Vostok-6 gelan
ceerd, en werd daarmee de eerste vrouwen tevens eerste burger in
de ruimte. Twee dagen eerder was de Vostok-5 gelanceerd. Tijdens
de vlucht naderden de Vostok 5 en 6 elkaar tot op minder dan vijf
kilometer en hadden ze onderling radiocontact. Teresjkova landde
op aarde na een vlucht van bijna drie dagen. Plannen voor verdere
vluchten met vrouwen werden afgelast.

Na het Mercury-project volgde het Gemini-project waarin tussen
1964 en 1966 in totaal twee onbemande (Gemini 1 en 2) en tien
bemande (Gemini 3 tot en met 12) ruimtevluchten werden uitge
voerd. De Geminicapsule bood plaats aan twee astronauten (in de
Mercury-capsule kon maar één man), die oefenden met ruimtekop
pelingen, ruimtewandelingen en andere manoeuvres die dienden
ter voorbereiding van het Apolloprogramma.
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The Eagle has landed!
21 juli 1969 zette Neil Armstrong, commandant van de Apollo
11 missie, als eerste mens voet op de maanbodem en sprak de
beroemde zin:

a s one sma" step tor (a) man,
one giant leap tor mankind. I

Trivia: De 'a' in 'îor a man' sprak hij zeer kart uit en werd door de
slechte geluidsverbinding onhoorbaar. Dan klopt de zin echter inhou
delijk niet, want zonder 'a' zou zowel 'man' als 'mankind' voor 'mens
heid' staan. Latere computeranalyses van de geluidsopnames hebben
aangetoond dat Armstrong zich niet had versproken.

Neil Armstrong, de eerste mens op de Maan.

Het Apollo-programma omvatte 11 bemande vluchten, aangeduid als
Apollo 7 tot en met Apollo 17. Apollo 2 tot en met Apollo 6 waren
onbemande testvluchten en de naam Apollo 1 werd achteraf gegeven
aan de capsule die verloren ging bij de catastrofe van 1967. Astronau
ten Grissom,White en Chatfee kwamen op het lanceerplatform om in
een brand in die capsule.

Het Apollo-programma zou in eerste instantie uit 20 vluchten
bestaan (10 maanlandingen vanaf Apollo 11), maar het miljarden
verslindende project verloor na de eerste maanlanding al gauw zijn
glans. De bijna-rampvlucht van Apollo 13 zorgde nog eens extra
voor verlies aan publieke en politieke steun. Apollo 17 werd in 1972
uiteindelijk de laatste bemande vlucht naar de maan.

Enterprise!
Op 12 april 1981 (exact 20 jaar na Gagarin) was Columbia de aller
eerste Space Shuttle die in een baan rond de aarde werd gebracht.
In 1976 rolde echter de eerste Shuttle al uit de hangar van Boeing in
Palmdale, Californië, onder andere begroet door Star Trek bedenker
Gene Roddenberry en de meeste TOS-acteurs. Door een brievenactie
van Star Trek fans werd deze eerste Shuttle, die eerst 'Constitution'
zou heten, namelijk Enterprise genoemd .
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Enterprise + acteurs

Deze Enterpriseheeft nooit in de ruimte gevlogen, maar werd gebruikt
voor een 9 maanden durend programma van testvluchten en -Iandin
gen. Vanaf de rug van een gemodificeerde Boeing 747 heeft men het
toestel een aantal malen in zweefvlucht naar de landingsbaan laten
vliegen.

De Enterprise is uiteindelijk als museumstuk terecht gekomen in het
Smithsonian's National Air and Space Museum in Washington De.

In april dit jaar kondigde NASA aan dat Space Shuttle Discovery na
zijn laatste vlucht naar het Smithsonian zou gaan en de Enterprise
naar New Vork. Het laatste nieuws is dat het Intrepid Sea, Air &
Space Museum aldaar de trotse eigenaar gaat worden.

Na 30 jaar eindigde het Space Shuttle programma dit jaar met de
vlucht van de Atlantis, missie STS-135.

Inspirerend
Star Trek en ruimtevaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Niet alleen de Space Shuttle Enterprise is daar een bewijs van. Ook
diverse astronauten hebben laten weten door StarTrek geïnspireerd
te zijn in hun beroepskeuze of op z'n minst fan te zijn.

De bekendste is misschien wel Shuttle astronaute en huisarts Mae
Carol [ernison.

Ze was science rrussion specialist op de Spacelab-vlucht STS-47
(Endeavour) in september 1992. Iedere keer aan het begin van haar
shift meldde ze aan Mission Control in Houston: 'hailing frequencies
are open'!

Ze was de eerste echte astronaute die een rolletje speelde Star Trek.
In de TNG-aflevering 'Second Chances' speelde ze lieutenant Palmer,
lid van de Enterprise-D bemanning in 2369, transporter operator.
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Andere Shuttle astronauten met StarTrek affiniteit zijn ISScommander
Michael Fincke die samen met astronaut Terry Virts meespeelden
in de finale van Star Trek: Enterprise. Fincke verscheen als een van
Tripp's engineers en had ook wat tekst. Beide mannen waren al
langdurig fans van de hele Star Trek franchise en gaven aan dat de
oudere series hun ook hadden geïnspireerd om zich aan te melden
voor het NASA ruimtevaartprogramma.

Terry Virts, Seott Bakulo en Michael Fincke op de set van Enterprise

De toekomst?
De toekomst van de bemande ruimtevaart is enigszins onzeker. Het
Constellation-programma, als gedoodverfde opvolger van het Shuttle
programma in 2004 in het leven geroepen door GeorgeW. Bush,werd
door president BarackObama in 2010 naar de prullenmand verwezen.
Hij gaf vervolgensde aanzet tot een nieuwe variant op dat programma.
Details daarover kunnen jullie lezen in de TFO-magazinesnr. 02 van
2010 en nr. 01 van dit jaar.

Artist impression von SLS

Een eerste aanzet voor dat nieuwe programma werd door NASA
op 14 september j.1.gepresenteerd: het ontwerp van een krachtige
draagraket, het SLS (Space Launch System). Een raket gebaseerd
op het lanceersysteem van de Space Shuttle: een grote tank met
hoofdmotoren en aan de zijkanten daarvan twee zgn. booster
raketten. Vergeleken met de Space Shuttles kan het SLSechter veel
meer lading in de ruimte krijgen. De SpaceShuttle kwam tot 22 ton,
het SLSzal 70 ton kunnen liften, wat in de toekomst zelfs nog kan
worden opgehoogd tot 130 ton. De eerste bemande vlucht met het
SLS(en de daartoe doorontwikkelde Orion-capsule uit het Constel
lation-programma) zou in 2021 moeten plaatsvinden, en mogelijk
een bemande vlucht naar een asteroïde in 2025.

Verder zal het SLSook moeten gaan dienen om astronauten en voorra
den naar het internationale ruimtestation ISSte brengen, om het mono
polie wat de Russendaar nu op hebben na het Shuttle tijdperk op te
heffen. Of het allemaalgerealiseerdgaat worden hangt afvan de politiek
en de economie. Bij het aankondigen van zijn plannen voor de bemande
ruimtevaart had Obama nog een Congress achter zich met een Demo
cratischemeerderheid. Momenteel zijn de Republikeinenin de meerder
heid, en die trekken de financiële broekriem weer stevig aan.
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André Kuipers
Als alles volgens planning verloopt vertrekt
André Kuipers 21 december (misschien wel
net als dit blad bij je in de bus valt, red.) vanaf
Baikonoer als eerste Nederlander voor de
tweede keer de ruimte in, voor een verblijf van
maar liefst 6 maanden in het ISS.lijn eerste
missie in april 2004 duurde slechts 11 dagen,
en daarvan was vrijwel elke minuut gevuld.
Hij had nauwelijks tijd om te slapen of andere
dingen te doen. Deze reis wordt anders. Hij
gaat met een nieuwer model Sojoez-raketen hij
krijgt meer verantwoordelijkheden: onderhoud
en reparatie, het koppelen van vrachtschepen
die voor bevoorrading zorgen en het werken
met een robotarm. Tevens is hij door NASA
getraind voor een eventuele ruimtewande
ling, dus hij hoopt dat er tijdens zijn verblijf
besloten wordt dat er iets aan de buitenkant
van het ISSgeïnstalleerd of vervangen moet
worden. Hij ziet dat als de kroon op zijn werk.
Veertig uur per week zal besteed worden aan
experimenten en net als bij zijn eerste reis zal
Kuipers vanuit de ruimte ook proefjes doen
i.s.m. scholieren in Nederland. Daarnaast zal
hij veel medische onderzoeken doen, om te
kijken hoe astronauten in de ruimte in goede
conditie kunnen blijven.
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Bij Kuipers moet je niet aankomen met het verhaal dat je voor weten
schappelijk onderzoek geen mens meer de ruimte in hoeft te schieten.
'Onzin', vindt Kuipers. 'je kunt niet zeggen: wij weten alles al. Zijn we
ooit ook gestopt bij de eerste berg, de eerste oceaan?' Kuipers voelt zich
wat dat betreft als knecht van een ontdekkingsreiziger. 'Ik ben als een
bemanningslid op één van de schepen waarmee Columbus naar Ame
rika voer'. Niet geheel toevallig heet het laboratorium aan boord van het
ISS ook Columbus.

Commercieel ruimtetoerisme
Er komen langzaam maar zeker meer mogelijkheden in beeld om in
de nabije toekomst als toerist een ruimtevlucht te maken. Dennis lito
betaalde in 2001 nog zo'n 20 miljoen dollar voor een retourtje ISS
vanaf Baikonoer,maar de concurrentie neemt toe en de prijzen dalen.

RichardBransonopende 17 oktober jl. zijn SpaceportAmerica in de staat
New Mexico. Nu die Spaceport klaar is en ook het ruimteschip in de
hangar staat te wachten op de eerste officiële vlucht, rest het bedrijf
Virgin Galactic alleen nog het afronden van de rakettesten.AI meer dan
450 mensen hebben een ticket gekocht voor een ruimtereis met de
SpaceShipTwo.

Op Curaçao wil Space Expedition Curaçao (SXC) i.s.m. KLM ruimte
toerisme aanbieden vanaf Hato, het vliegveld van Willemstad. Met een
herbruikbaar toestel (de Lynx van het bedrijf XCOR)kan één betalende
klant voor 70.000 euro vier minuten gewichtloosheid ervaren, op een
hoogte waarop je je officieel astronaut mag noemen. Het is hier tot nu
toe alleen bij plannen gebleven. Het vertrekgebouw bestaat voorlopig
alleen nog op papier. Eeneerste testvlucht met een prototype van de
Lynx (Mark I) wordt verwacht in 2012. Het bedrijf adverteert al in het
Schiphol Magazine voor vluchten in 2014.

Endan is er nog de ISTA,een (net als SXC) Nederlands initiatief om
commerciële ruimtevaart te realiseren, bij voorkeur vanuit Lelystad.
Een aantal TFD'ers waren 8 april dit jaar aanwezig bij de opening
van het nieuwe kantoor van ISTAin Den Haag met aansluitend een
galadiner. Zie het TFD-magazine nr. 02 voor een kort verslag.

pa 1::', e mal irontler:...
Science fiction wordt misschien nog deze decade sclence fact!

Andere spelers op de markt:
8/ueOrigin -Gefinancierd door Amazon-oprichter jeff Bezos.Hoopt in 2012 te beginnen met toeristische suborbital ruimtesprongen
met de volledig computergestuurde New Shepard.

Armadillo Aerospace -Vangame-ontwerper [ohn D. Carmack. Werkt samen met SpaceAdventures (zie hierna) aan een suborbital
toestel dat verticaal opstijgt en landt.

Space Adventures - De drijvende kracht achter de trip die de eerste ruimtetoeristen maakten met de Russische Sojoez.
Werkt aan ruimtehavens in de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore.

8ige/ow Aerospace - Bedrijf van hoteltycoon Robert Bigelow. Lanceerdeopblaasbare ruimtehabitals, waarvan er twee (leeg) om de
aardedraaien. Biedteen prijsvan 50 miljoen dollar aande eerstedie een herbruikbaar toestel ontwikkelt dat in staat isom passagiersnaarzijn
geplande commerciële ruimtestation Nautilus te brengen.

SpaceX - Ruimtetransportbedrijf van Paypal-oprichter Elon Musk. Ontwikkelde de Falcon 1 en 9 raketten, bedoeld als herbruikbare
lanceertoestllen, onder meer voor het eigen Dragon transportvehikel. Heeft al een contract met NASAom het ISSte gaan bevoorraden.
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Bronnen.
Cagarin, het gfOOute avontuur van de
mensheid door Rab van Scheers Ei Gustavo
Gareia, Lebowski Publishers Amsterdam,
ISBN 978 90 488 0985 1

• Diverse krantenartikelen
• en.memory-olpno.orq
• www.nasa.gav
• Vrij Nederland
WJkipedia
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Door: HenkOsingaIPenningmeester TFD
Deze gevleugelde uitspraak (zie
hieronder) heeft sinds 1mei 2011 een
nieuwe betekenis gekregen. Voorhet
eerst in de geschiedenis van 'The Flying
Dutch' stond het voltallig bestuur
achter de TFD-standop een conventie.

Op deze 'legendarische datum' waren wij te gast op de Antwerp
Convention in Antwerpen: Antwerp's first big convention of fans and
creators of ScienceFiction, Fantasy and Horror. Inc/uding literature,
movies, computergames,boardgames, costumes, toys, statues,posters
and other media.

Voor mijzelf was dit ook mijn 1e conventie in het buitenland. Voor
dag en dauw werd ik opgehaald door Pim en Anja. Vanuit Leiden
ging de reis naar Pernis, daar pikten wij Harm op. Vandaar reden
wij naar Hoogerheide. Daar voegde Marc zich op het gezelschap.
[oyce werd door Maarten (vrijwilliger) in Breda opgepikt, zij gingen
vanuit daar meteen door naar Antwerpen.

Rond 8:30 waren wij in de 'Antwerp Expo' de locatie van de con
ventie. Gezamelijk hebben wij onze stand opgebouwd. Wij stonden
tussen de Rebel Legion Benelux (Star Wars) en Zend Pictures ( DVD
Dealer).

Om 10:00 stonden de mensen in grote getale voor de deuren van
de hal.

Op de beurs was van alles te doen er waren ongeveer 60 handelaren
van cultdvd's tot boeken. Jezag veel DVDmateriaal wat je NIET koopt
bij FreeRecordShop.

Ook was er een kostuumwedstrijd, lasershoot en natuurlijk Q& A met
diverse aanwezige guests.

De special guest waren o.a.:
• Fred 'the Hommer' Williamson (From Dusk Till Down)
• William B.Davis ( X-files/ TheCigarette smoking man)
• Scot Capuro ( Star Wars/ BEED)
• LeeBrad/ey( Illustrator)

Om 17:00 was de conventie afgelopen Dus het opruimen kon
beginnen. Met vereende krachten was binnen een half uur al het
materiaal weer in de auto's

Na een dag hard werken en natuurlijk ook rondkijken op de beurs
werd het tijd om een lekker hapje te gaan eten. Op advies van Marc
gingen wij naar Metropolis, een megagrote bioscoop in Antwerpen.
Rondom deze bioscoop zijn tien talie restaurantjes. Na overleg hebben
wij er eentje gekozen en een lekkere maaltijd genuttigd. Na het
diner gingen wij gezamenlijk weer richting Nederland.

To boldly go where no
man has gone before .

.23
TFD magazine

~}--===========================================~==-------



MEt HARTMAN

Intervievv
met schrijfster MeI Hartman
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Waarom fantasy? Waarom niet bijvoorbeeld een thriller of... een
Star Trek verhaal?

Ik schrijf lang niet enkel fantasy. De boekenreeks 'De Fantasiejagers',
waarvan er nu vier delen zijn verschenen, is trouwens een mix van
fantasie en S.F. Vele van mijn korte verhalen (voor uitgeverij Parelz)
zijn S.F.en andere thrillers met een S.F. tintje, absoluut geen fan
tasy dus. Eenandere boekenreeks die ik begonnen ben en waarvan
het eerste deel is verschenen (Anders: een Manon Maxim roman) is
ook weer een mix van fantasie, thriller en S.F.Ik denk dat mijn eer
ste grote liefde, S.F.dus, altijd is blijven plakken en in ieder verhaal
terug te vinden is. Trouwens, Star Trek en The Twillight Zone waren
mijn eerste favoriete series!Terwijl al mijn vriendinnetjes, ik was toen
tien jaar of zo, naar kinderseries keken, keek ik naar Star Trek. En nu
nog horen Star Trek en serieszoals Battlestar Galaetica tot mijn favo
rieten. Star Trek heeft waarschijnlijk een erg grote invloed op mijn
latere schrijven gehad, want mijn eerste 'boek' was een Sci-Fi.

Fantasy is momenteel nog steeds groeiend in populariteit; films,
muziek, en vooral boeken. Heel veel van dit soort verhalen lijken
vaak op elkaar. Wat maakt jouw verhalen nu zo bijzonder?

Juist het feit dat het niet enkel fantasy is maakt mijn boeken anders.
Zelfs de recensenten van mijn boeken zeggen dat ze mijn verha
len niet onder een bepaald genre kunnen onderbrengen; er zitten
fantasie-elementen in, maar ook veel S.F.,humor, horror- of thrille
relementen, etc.

Door: iovce Geurts (via email)

Wie is Mei Hartman?

Ik ben met het schrijven van verhalen begonnen zodra ik leerde schrij
ven. Ik had ook een groot aantal dag- en nachtboeken en rond
de leeftijd van 10 jaar begon ik met het schrijven van toneelstuk
ken, liefdes-romannetjes en gedichten. Tijdens mijn pubertijd werd
duidelijk dat ik me het beste voelde wanneer ik pure fictie schreef:
horror, thrillers, SFen fantasie. In 1996 deed ik mee met een leuk
initiatief, namelijk 'de beurs van hel onuitgegeven boek' in Leuven.
Jekon voor een zacht prijsje je boeken laten drukken en verkopen op
die beurs. Ik deed mee met 3 boeken: een SF,een horror-fantasie en
een bundel van korte thrillerverhalen. Daar ontmoette ik eveneens
de editor van een SFen fantasie tijdschrift Cerberus. Ze vroegen
me om voor het blad te schrijven: artikelen over het paranormale
en ook enkele korte verhalen. Door het verhuizen naar Nederland
stopte ik met het schrijven voor Flanders Fantastic, maar kreeg
algauw een nieuwe aanbieding. Voor een plaatselijk krantje heb
ik toen gedurende enkele jaren een column geschreven over mijn
grappige wedervaringen als Belgische wonende in Nederland. Ook
weer door het verhuizen naar Oostende ben ik dit gestopt. Terug in
Oostende, in 2003, kreeg ik op een vroege morgen het idee voor
de Fantasiejagers. Dromen en de slaap hebben me altijd gefasci
neerd. Ik schreef en analyseerde mijn dromen en nachtmerries al
heel jong. Tijdens mijn studies psychologie gingen al mijn werkstuk
ken en ook mijn scriptie over de slaap of dromen. Later had ik het
geluk de wetenschappelijke kant van de slaap te mogen ontdekken
toen ik werkte als slaapanaliste en wetenschappelijk onderzoekster
in slaapcentra, zowel in Antwerpen als in Den Haag (wetenschappe
lijke artikelen die gepubliceerd zijn in o.a. 'Sleep Medicine' werden
geschreven onder mijn naam: Melissa Vandeputte). Mijn hobby's
zijn schilderen, lezen, films en series (vooral sci-fi), uit eten gaan
en reizen. Momenteel woon ik in een boerderijtje, samen met mijn
echtgenoot en hondje. Mijn interesses?Alle randwetenschappen en
vele wetenschappen!
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Wat was het allereerste verhaal van jezelf waarvan je meteen dacht
'dit wordt een mooi boek'?

'De Fantasiejagers'. Het voelde meteen ontzettend goed en ik kon
niet ophouden met schrijven. Zowel de droomwereld (fantasie) als
onze wereld in de toekomst (S.F.)hadden me in de greep en ik wist
meteen: 'Dit is origineel en leuk om te schrijven'. Nog steeds, en
ik ben nu aan deel 5 bezig, is het leuk en ik zal de personages en
werelden missen wanneer ik met de reeks ophoud.

Waar komt je inspiratie vandaan?

Overal! Het is vaak moeilijk te bepalen waar een idee precies van
daan komt. Soms ook niet, dan krijg ik een idee door iets te horen
of te zien, of van vrienden en mijn man. Ik denk dat mijn hersenen
gewoon een vreemde kronkel hebben waardoor ik anders tegen
alledaagse zaken aankijk. Wanneer ik iets doodnormaals zie of hoor,
dan verzinnen mijn hersenen er allerlei vreemde zaken rond.

Hoe bereid jij je voor om te schrijven? Doe je dit in één stuk door of
met pauzes?

De aanzet van een boek is altijd het moeilijkste; die eerste pagina's.
Daarna houd ik niet meer op en schrijf ik maanden aan een stuk
door, zo goed als iedere dag enkele uren, tot het boek af is. Voor
dien heb ik enkel een paar ideeën in mijn hoofd zitten die ik in het
boek wil verwerken, maar het verhaal zelf wordt organisch geschre
ven. Dat wil zeggen dat ik vooraf niet ieder hoofdstuk bepaald heb,
maar het verhaal al schrijvend gevormd wordt. Het einde is zelfs
voor mij soms een verrassing.

Op de PC/laptop of op de ouderwetse manier met pen en papier?

Op de laptop inderdaad. Maar ik heb wel schriftjes van ieder boek
waarin de grote lijnen van ieder hoofdstuk worden beschreven, de
kenmerken van de personages, etc. Dat is voor mij makkelijker om
zaken terug te vinden en inconsistenties te vermijden.

Als je schrijft visualiseer je het verhaal dan ook?

ja, absoluut, dan zit ik ondergedompeld in het verhaal. Dan droom
ik erover, zit het continu in mijn hoofd, zelfs wanneer ik naar een
film aan het kijken ben of met vrienden aan het praten ben. AI
schrijvend zie ik de scènesvoor me, sta ik er als het ware middenin.
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Jehebt waarschijnlijk iemand of meerderemensendie je werk proefle
zen. Hoega je met hun kritiek om? Stel ze vinden eenaantal hoofdstuk
kenmaar niks terwijl jij dezenu net geweldig vindt. .. Of net andersom.
Jij vind het niks en je lezerszijn er laaiend enthousiast over.

Ik houd heel veel rekening met wat de proeflezers vinden. Ik heb
zo'n drie a vier proeflezers die ieder op een ander punt sterk zijn.
Mijn man leest als eerste en hij gaat vooral de geloofwaardigheid
van het verhaal na. Dan heb ik mijn schoonmoeder die goed is in
inconsistenties en de vlotheid van het verhaal en een schoonzus en
nicht voor de grammaticale fouten en de algemene inhoud. Wan
neer één van hen iets inhoudelijk niet goed vindt, dan wacht ik eerst
af of er meer die mening toegedaan zijn. Indien er twee het niet
goed vinden, dan schrap ik het. Absoluut! Het heeft geen nut om
proeflezers te hebben wanneer je niet naar hun raad luistert. Het
komt soms hard aan, maar het is beter dat ik het weet voor het boek
gedrukt wordt dan daarna.

Stel morgen komt een beroemde Hollywood filmregisseur naar je toe
en die wil één van je boeken verfilmen. Welk boek zou jij kiezen en
waarom?

Absoluut 'De Fantasiejagers', omdat het volgens mij een origineel
concept is dat zich prachtig leent voor een spectaculaire film. je
hebt enerzijds de droomwereld met al die fantastische wezens,
vreemde gebruiken, prachtige steden en natuurrijke omgevingen.
Anderzijds heb je dan onze wereld in de toekomst die erg kil, steriel
en technologisch is, met vliegende auto's en dergelijke. Die twee
contrasten, samen met de avonturen van de fantasiejagers, kunnen
volgens mij een erg leuke film opleveren.

Welke regisseur zou je graag zien dat je boek ging verfilmen en
waarom?

Ik heb twee favoriete regisseurs die ik graag zou zien samenwer
ken aan de verfilming van mijn boekenreeks: Pedro Chaves (o.a.
van Reiki) en Guillermo del Toro (o.a. van Pan's Labyrinth en Hel
Iboy). Pedro Chaves (http://www.dreamjourneystudios.coml) wil
trouwens niets liever dan de fantasiejagersreeks verfilmen (hij is
al begonnen aan het scenario en heeft er geweldige ideeën voor),
maar het ontbreekt hem voorlopig aan de nodige financiële midde
len om dat te realiseren, want er komen natuurlijk heel wat special
effects en decors bij kijken.

Heb je evt acteurs in gedachten bij de personages?

We (Pedro en ik) hadden het toen ook over de cast en dachten aan
Claire Danes voor Kate De Lille, Ed Quinn voor Gehlen Tornin, Eliza
Dushku voor Dille Vandeputte en johnny Depp voor Kalon Dracul.

Benje momenteel bezig met een nieuw werk?

ja, een losstaand boek 'De Honger', dat eigenlijk verder qaat waar
een kort verhaal' De Gave' (gepubliceerd in verhalenbundel 'Spel
der Grenzen') stopte.

Daarnaast ook aan het tweede deel van de Manon Maxim romans
'Verborgen'. Ik schrijf ook verder aan deel 5 van de fantasiejagers
'Droomwachters' en af en toe een kort verhaal voor uitgeverij
Parelz.

Writersblock en nu?

0, gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt, integendeel, ik heb
momenteel nog te veel ideeën. Als het me ooit overkomt, dan denk
ik dat ik op reis vertrek om mijn gedachten te verzetten. Hopelijk
zal dat dan helpen!
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Uit:

JDeFantasiejagers'
van MeI Hartman

Op de voorgaande pagina ~ kun je een interview lezen
van deze Belgischeschrijfster van onder andere sci fi en
fantasy verhalen. Ze is bovendien een rasechte Trekkie,
dus ze verdiende zeker ~ een keertje een plaats in dit
blad. Hieronderkunnen jullie het eerste deel lezen van een
hoofdstuk uit haar boek 'De Fantasiejagers', het eerste
deel van een reeks.Het tweede deel van dit hoofdstuk zal
in de eerste nieuwsbrief van 2013 geplaatst worden. En
ben je nieuwsgierig geworden naar meer? Kijkdan maar
eens op haar website www.melhartman.net

15
Kalonwas naar zijn werk vertrokken. Ik had hem vanwege zijn ongerust- 'Hij kwam me vertellen dat jij me nodig had.'
heid haast met geweld de deur moeten uitwerken.

Ikzat met Ewokop mijn schoot op de bank een en ander te overdenken.
Ik miste de groep fantasiejagers, besefte ik. Misschien was ik wel
niet zo geschikt om solo te werken, of zelfs alleen maar met Dille.
Die verschillende persoonlijkheden bij elkaar hadden een complemen
terend effect waardoor je meer aankon en sneller tot oplossingen
van problemen kwam.

Het universum bewandelt rare wegen om mensen hun levens te
doen leiden. Terwijl ik nog aan de groep zat te denken, werd er aan
geklopt en stond Gehlen aan de deur.

Ik kon het niet helpen, ik vloog hem om de nek. Ik ben nu eenmaal
een emomens. Gelukkig merkte ik geen afkeer in zijn aura.

'Klappende Handen vertelde me dat je me nodig had,' verklaarde hij.

Ik was oprecht verbaasd. 'Kreeg jij ook een bezoek van die sjamaan?'

Gehlen knikte. 'Rare kwast.' Hij volgde me naar binnen.

'Koffie of iets anders?'

Hij schudde het hoofd. 'Weinig tijd, we zitten met een aanval van
kastmonsters.'

'Ach, die weer?'

'Ze zijn hardleers.'

We zaten neer op de bank. Ik respecteerde de afstand tussen ons
zoals ratiomensen dat graag hebben.

Ik vertelde Gehlen over de trip naar de derde dimensie en de waar
schuwing van de sjamaan.

'Maar de Raad eist dat je verder gaat?' En toen ik knikte: 'Ik snap
het niet zo goed, die lui van de Raad zijn toch dimensiereizigers?
Waarom gaan ze zelf niet kijken wat er daar aan de hand is?'

'Ze schijnen te willen uitzoeken hoe erno- en ratiomensen op een en
ander reageren.' Ik keek Gehlen aan. 'Wat kwam Klappende Handen
zoeken bij jullie?'
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Ik knikte. 'Hij had gelijk,' gaf ik toe. 'Ik wilde even met jou kunnen
praten voor ... voor ik met deze opdracht verder ga.'

'Kate, ik laat niemand van jullie in de steek als het er op aan komt.'
Het klonk een beetje verwijtend.

Ik keek hem dankbaar aan. Gewoon het feit dat hij er was, bete
kende al een hele steun voor me. Opeens had ik een stuk minder
twijfels aan wat we moesten gaan doen.

'Jij kunt iedere opdracht aan, Kate. Wat niet van alle groepsleden
gezegd kan worden. Jebent nu eenmaal geen alledaags exemplaar.'
Hij glimlachte vergoelijkend. 'En dat beseft de Raad natuurlijk ook.'

'Ik maak me zorgen om Dille. De drug is erg sterk, en je weet hoe
kwetsbaar ratiomensen zijn op dat gebied.'

'Ja, dat weet ik,' zei Gehlen nadrukkelijk. Hij trok een gezicht.

'Ik bedoel er niets persoonlijks mee.'

'Daar ben ik van overtuigd.'

'Ik ben blij dat je nog even gekomen bent,' zei ik ernstig. 'Ook een
emomens heeft wel eens behoefte aan een sterke leidersfiguur.'

'Jeverkoopt al net zoveel slijm als een kastmonster.'

'Waar zalen ze deze keer?'

Bij mijn bloedeigen nichtje.'

Kastmonsters waren een van de vele gruwelt jes die alleen gezien
konden worden door kinderen, tenzij ze gezien wilden worden door
volwassenen. Ze hielden ervan het kleine grut de stuipen op het lijf
te jagen. In tegenstelling tot bedmonsters die zich onder bedden
schuilhielden en ervoor zorgden dat de kinderen terugkwamen uit
de droomwereld. Ik kreeg zelf soms ook exemplaren op bezoek die
dan enkele dagen onder mijn bed logeerden omdat ze geen werk
hadden. Daar hielden ze zich dan vooral onledig met kaartspelen,
black jack meestal. Het kon me niet schelen, zo lang ze maar niet te
veel kabaal maakten.

~----------------------------------------------------------~-
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'Zodra Dietsenweerwerkzaamwas, hebben we een laserontwikkeld om
ze ook zichtbaar te maken voor volwassenen: verklaarde Gehlen.
'De lol zal er nu wel gauw af zijn voor ze.'

Ratiomensen met hun technische speeltjes! Maar goed, soms waren
ze nuttig.

De deurklopper ging weer en deze keer was het Dille. Het leek haar
nauwelijks te verwonderen Gehlen bij mij te vinden. 'Onze steun en
toeverlaat in bange uren: zei ze. Het klonk vriendelijk. Ook al zag
ze er behoorlijk nerveus uit. 'Geen oog dichtgedaan vannacht, heb
je koffie?' Ze liep door naar de keuken alsofze al helemaal ingeburgerd
was.

Er verscheen een roze gloed in de kamer en Gehlen zuchtte. 'Ze
hebben me alweer nodig.' Hij stond op. 'Wees voorzichtig, jullie.'

'Dat zeggen ze allemaal tegenwoordig.'

'Maar ik meen het in ieder geval. Ik wil niemand verliezen, en jou ...
en jullie nog het minst van allemaal.' Dat laatste zei hij met een oog
op Dille die weer in de kamer verscheen met een kop koffie in de
hand.

Ik liep met Gehlen mee tot bij de voordeur waar hij me verraste door
me stevig tegen zich aan te trekken. En dat voor een ratiomens! Ik
keekhem verbouwereerd na tot hij stevig doorstappend in de richting
van de luchthaven verdwenen was.

Hij was nauwelijks weg toen de Raad doorkwam.

jullie missie is met een dag uitgesteld.

Wat?

Klappende Handen.

Waar loopt die gozer zich nu de hele tijd mee te bemoeien?

Als jullie vandaag gaan, zou je het misschien niet overleven.

Wat weet die- Het contact was al verbroken, voelde ik.

Ik vloekte luidop. Nu zaten we nog een dag langer met de zenuwen.
Die oelewappers van de Raad! Hun macht was duidelijk, maar geen
mens die wist wie of wat ze precies waren. Wel was duidelijk dat
ze onvoorstelbare paranormale krachten hadden. Er bestonden ver
moedens dat zij het DNA van de mensen hadden veranderd om
de evolutie als het ware een duwtje in de rug te geven, waardoor
ondermeer ook bij ons sommige latente paranormale gaven tot ontwik
keling gekomen waren. Maar dat waren alleen maar vermoedens.

Ik liep heen en weer te ijsberen terwijl ik Dille het nieuws vertelde.
Er stroomde alweer zoveel adrenaline door mijn lijf dat ik even niet
kon stilzitten.

'Nu weet ik niet of ik pissig of opgelucht moet zijn: zei Dille. 'Ik was
er zo op voorbereid .. .'

'Wat isdat toch met die sjamaan?' Ik bleef staan. 'Als hij ook al invloed
heeft op de Raad.. .' Ik schudde het hoofd. 'Onvoorstelbaar.'

In ieder geval zaten we nu nog een dag in de zenuwen. We hadden
beter meteen doorgebeten en uitgevogeld wat er achter die horizon
te grijpen lag, dacht ik opstandig. Dan had de hele affaire misschien
al tot het verleden behoord.
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Enwij misschien ook.

Onze horloges lichtten roze op. 'De groep: zei Dille verwonderd.
'Wat zullen we nou weer hebben?'

Weinige minuten later waren we al op weg naar de luchthaven. De
groep liet je niet wachten, nooit.

Het was druk als altijd op de luchthaven, met mensen en andere
wezens van allerlei vormen en kleuren.

'Ze jagen me geen schrik meer aan: stelde Dille vast. 'Vroeger kon ik
nooit snel genoeg naar het Portaal rennen uit schrik door zo'n creatuur
besprongen te worden.'

je zou ervan opkijken hoe heerlijk sommigen je kunnen bespringen,
dacht ik. Maar dat hield ik voor mezelf. Haarschaamtegevoel had voor
lopig al deuken genoeg gekregen, ik wou de zaken niet forceren.

De sprong door het Portaal was zoals gewoonlijk best leuk voor mij
en knap onaangenaam voor Dille, maar in ieder geval was ze al zo
ver dat ze haar eten binnen kon houden.

Het was een donkere, miezerige dag op Ratiowereld. Althans in de
buurt van het kantoor van de fantasiejagers.

Gehlen en de anderen zaten alom de vergadertafel. Ik voelde me
een beetje buitengesloten omdat ze niet gewacht hadden. Maar
er hing een ongewone spanning in de lucht, voelde ik nog voor
we onze plaatsen ingenomen hadden. Ik bespeurde zelfs iets van
plezier.

'Bedankt voor jullie komst op een dag als vandaag: zei Gehlen zowel
tegen mij als tegen Dille. 'Ik hoorde van het uitstel.'

Ik wuifde dat weg. 'Alle afleiding is goed. Wat is er gaande?'

'Elvis is alive!' zei Aqua.

'[aja, en Napoleon heeft de oorlog gewonnen.'

'Je spot niet met een fenomeen als ElvisPresley,' zei Dille verwijtend.
'Ik hou toevallig veel van zijn muziek. Van de meeste dan toch.'

'Meerdere mensen hebben Elvis levend gezien: zei Gehlen.

'Dat is niets nieuws: merkte ik op. 'Er was een periode na zijn dood
toen er meer levende Elvissengezien werden dan ufo's.'

'We hebben ook beeldmateriaal,' zei Codie. 'Deze keer is het echt zo,
tenzij die vent er ontzettend goed op lijkt. We hebben met de com
puter zijn fysieke kenmerken vergeleken met die van Elvis Presley
toen hij nog leefde. De overeenkomst is honderd procent.'

'Er zijn niet veel mensen die langer leven dan een goede eeuw:
merkte ik op. 'Hij zou er behoorlijk uitgedroogd uitzien, hoeveel
reservevet en water hij destijds ook mocht hebben.' Ik snapte nu
waar de lacherigheid binnen de groep vandaan kwam.

'We zijn verplicht een en ander na te trekken: zei Gehlen. 'Een
opdracht is een opdracht.'

Dille opperde: 'Kan iemand hem tot leven gewekt hebben met
magie?'

Gehlen knikte. 'Mogelijk .. .'
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Ik zei: 'Een ervaren heks of tovenaar met veel kracht kan iemand tot
leven wekken zonder veel bijverschijnselen. Als het door een amateur
gedaan wordt kunnen de gevolgen erg luguber zijn.'

'Hij zag er al luguber uit voor hij doodging: meende Aqua.

'Weet je wat jij bent? Een cultuurbarbaar!' Dat was Dille natuurlijk.

'Jaja,wat hij uitkraamde was grote kunst.'

Codie zei timide: 'Op de beelden ziet hij er gezond en wel uit.'

Ik dacht aan al die verfoeilijke camera'sdie overal in Ratiowereldhingen
en stonden. Je kon er nog nauwelijks een poot verzetten zonder
dat een of andere bemoeial het zag. En dat in een wereld waar je
al beschaamd leek te moeten zijn als je je neus moest snuiten. Maar
nu leken ze een vette vis gevangen te hebben. Ook figuurlijk. En
toen trof me de kiem van een idee.

Gehlen leek mijn uitdrukking gezien te hebben. 'Kate?'

'Ik dacht aan iets, maar ik kom er even niet uit. Misschien moet
ik mijn boeken van de universiteit eens openslaan, van toen ik
vreemde wezens bestudeerde ... Nee, ik weet het weer! Misschien is
het een geestdemon.'

'0 nee: zei Aqua. We hebben geesten en we hebben demonen.
Zeg me alsjeblieft dat het daarbij blijft. Een combinatie van die
twee? Komt er dan nooit een eind aan de lijst van rariteiten uit jouw
dimensie?'

'Wat jij zo minachtend rariteiten noemt, zijn wezens zoals als jij en ik:
antwoordde ik geërgerd. 'Waarom zou een mens boven hen moeten
staan?Omdat jullie zo weinig mogelijkheden en talenten hebben?'

'Jullie?' vroeg Aqua dreigend. 'Jullie?'

'Hou daarmee op!' snauwde Gehlen, voor zijn doen behoorlijk
ruw. 'Dit soort discussies duld ik nietl' Hij richtte de blik op mij.
'Geestdemonen?'

Ik keek Aqua broeierig aan terwijl ik praatte. 'Ze doen geen mens
kwaad, het zijn vreedzamewezens. Ze bestaanuit een soort ectoplasma,
dus zonder vaste vorm. Daarom nemen ze de verschijning van dode
lichamen over om zich in de wereld te kunnen manifesteren. Hun
probleem is dat ze een ziekelijke voorkeur hebben voor de lichamen
van overleden beroemdheden. Waarom dat zo is, kunnen we nu
misschien te weten komen. Tenminste, als we inderdaad met een
geestdemon te maken hebben. Dat hij Elvisheeft uitgekozen zal wel
zonder speciale bedoelingen gebeurd zijn.'

'Tenzij hij een rockgroepje wil beginnen,' zei Aqua. Hij grijnsde.

Ik negeerde dat. Misschien wist hij niet eens hoe groot Elvis' naam
ooit geweest was in deze wereld. 'In Emowereld betekende hij heel
wat minder dan hier,' merkte ik op.

'Omdat ze daar niet per kilo rekenen,' meende Aqua te moeten
zeggen.

'In ieder geval heeft hij de wet overtreden door naar Ratiowereld te
komen: oordeelde Gehlen nuchter. 'We moeten hem hoe dan ook
oppakken.'

Peinzendzei ik: 'Ik vraagme af wat hij hier komt zoeken.Geestdemonen
zijn bij mijn weten helemaalgeen rebellen:
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Dille vroeg opmerkzaam: 'Was dat misschien de oorzaak dat je vroe
ger vaak droomde over mensen die allang dood waren? Zag je dan
misschien geestdemonen?' En toen ik knikte: 'Raar,daar heb ik nooit
wat van gevonden in mijn bestanden. Maar ik ken al mijn computer
bestanden niet uit het hoofd.' Dat laatste klonk verontschuldigend.

'Dan zou je geen computer nodig hebben: zei ik liefjes. 'Overigens;
de overledenen die je in je dromen zag, konden ook hun dubbel
gangers in Emowereld geweest zijn.'

Gehlen keek me aan. 'Dit grapje lijkt me iets voor jou, vooral vandaag.
Neem Codie met je mee zodat hij je weg kan zappen, mocht er
toch iets fout gaan. De rest van ons blijft in de buurt met de vliegende
doos.'

Gehlen gaf Julie de coördinaten door die berekend waren door
scanners en straatcamera's. en weg waren we.

Naast mij zei Codie nauwelijks hoorbaar: 'Ik zal aan je denken wanneer
je in die derde dimensie zit.'

'Je zat mijn gedachten te lezen,' stelde ik vast. Ik vergat wel eens
mezelf af te schermen, vooral als ik afgeleid was.

Hij keek naar de vloer: 'Ik ving het gewoon op.'

'Jij kent je eigen kracht nog nauwelijks, hè?'

Codie keek me aan. 'Ik denk ... misschien kan ik wel teleporteren
naar andere dimensies.'

Die woorden deden me schrikken. Teleporteren naar andere dimensies
was iets dat alleen de Raad kon. Tot op heden althans en voor zo
ver wij wisten.

'Mijn krachten worden almaar sterker.' Codie praatte op fluistertoon,
alsof hij niet wilde dat de anderen hem konden horen. Hij keek
opeens ongerust, angstig bijna. 'Wat zou de Raad hiervan vinden
als ze het zouden weten?'

'Ik heb er geen idee van,' zei ik onder de indruk. 'Maar als het een
natuurlijke ontwikkeling is, kunnen ze er niet veel tegen inbrengen,
neem ik aan. Misschien is dat wel de volgende stap in de evolutie.
Misschien is teleportatie straks een gewone zaak voor iedereen.' En
dan zat [ulie meteen zonder werk, dacht ik.

Hij knikte met weinig overtuiging en leunde weer achteruit op zijn
stoel terwijl Julie de landing inzette op het dak van een middel hoog
gebouw.

Gehlen keek achterom. 'Het object zit in een koffiehuis, De Marago,
enkele straten verderop. Veel succes, Kate. We houden je in de
gaten.'

Codie en ik liepen naar buiten.

We zochten onze weg naar beneden waar we in een rustig stadsge
deelte terechtkwamen. Hoe minder volk hoe beter. Een van onze
credo's was dat we in de mate van het mogelijke onopgemerkt ons
werk moesten doen. Wat niet altijd lukte, maar goed.

Moeiteloos vonden we De Marago waar Elvis doodleuk een kopje
koffie zat te drinken. Een half dozijn andere gasten staarde hem
ongelovig aan en fluisterden druk met elkaar.

Elviskeek op en fronste toen we naar zijn tafeltje toeliepen. 'Alweer
een handtekening,' zei hij berustend .

----===========-====~~================~~---------=----------~-
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Voorgelezen
Titel: Star Trek - Voyager: Unworthy

Auteur: KIrsten Beyer
ISBN:978-1-4391-0398-2

In Unworthy gaat een groep schepen onder
leiding van de USS Voyager op weg naar
de Deltakwadrant op zoek naar de verblijf
plaats Caeliar en om te onderzoeken of de
Borg echt niet meer bestaan en dus geen
bedreiging voor de Federatie meer kunnen
vormen, zoals beweerd wordt door Seven
of Nine en de kapiteins [ean-Luc Picard, Wil
liam Riker en Ezri Dax, Doordat Chakotay
zijn ontslag bij Starfleet heeft ingediend is
Afsarah Eden de nieuwe kapitein van Voya-

ger. Tevens gaat admiraal Willem Batiste mee
richting het Deltakwadrant als gezagvoerder over de gehele groep
schepen. Seven of Nine kampt ondertussen met de gevolgen van
de opname en het verdwijnen van de Borg in de Caeliar. Geestelijk
wordt ze gekweld door een stem die zegt dat ze Annika Hansen is
en niet Seven of Nine. Chakotay en de Dokter (de voormalige EMH
van Voyager) proberen haar te helpen, maar het enige dat helpt is
de stem in haar hoofd te onderdrukken. Naast de groep schepen
zijn er nog twee andere personen die op weg zijn naar de Deltak
wadrant: de dood gewaande B'Elanna Torres en haar dochter Miral
Paris. De laatste wordt ziek en gaat zienderogen achteruit. In het
Deltakwadrant aangekomen beginnen de problemen al gauw. De
bemanning van Voyager komt in contacl met een aantal volken
op een planeet die de Borg als goden zien, en hun maatschappij op
dezelfde hebben georganiseerd als de Borg.

TItel: StarTrek- Mlrror Universe:The Sorrows
of Empire
Auteur:Chrlstopher L.Bennet
ISBN:978-1-4165-9497-0

Bij veel lezers van dit Star Trekgenre zal dit
verhaal bekend voorkomen. Dit verhaal is
eerder gepubliceerd in de eerder uitgekomen
omnibus 'Glass Empires'. Deze versie van
dit verhaal is een uitgebreide versie van het
oorspronkelijke verhaal. Voor degene die het
oorspronkelijke verhaal (nog) niet gelezen
hebben volgt een korte samenvatting van
het verhaal:

Na het bezoek van vier bemanningsleden van de USSEnterpriseuit
het andere universum, gaat Spock in dit universum de boodschap
die hij meegekregen heeft van de andere kapitein [arnes T. Kirk in
praktijk brengen. Hij brengt zijn kapitein Kirk om het leven en gaat
aan het werk om het Terraanse Keizerrijk van keizerin Hoshi Sato 11
en 111 te veranderen in een soort van Federatie van Planeten die lijkt
op die uit het andere universum. Alle tegenstand die hij tegenkomt
werkt hij uit de weg en zo baant hij zich een weg van eerste officier
van de ISSEnterprise naar de positie van keizer van het Terraanse
Keizerrijk. Eenmaalaan de macht begint hij zijn plannen ten uitvoer
te brengen, die er toe zullen leiden dat het Terraanse Keizerrijk ten
val wordt gebracht en wordt onderworpen door de alliantie van
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Door Paul Ploeg

De bemanning wordt duidelijk gemaakt dat ze niet welkom zijn en
wordt verzocht te vertrekken. Daarnaast wordt de verhouding tus
sen commander Tom Paris en hoofd beveiliging Harry Kim steeds
minder, en houdt iemand in de vloot er een verborgen agenda op
na, met als gevolg een kennismaking met oude bekenden en de
onthulling van een geheim complot tegen de Federatie.

Na het vorige deel, Full Circle, waren de verwachtingen bij mij hoog
gespannen. Die verwachtingen heeft het maar voor een deel waar
kunnen maken. Jeverwacht dat Voyager op zoek gaat naar de Cae
liar en eventuele overgebleven Borg. In plaats daarvan krijg je iets
totaal anders voorgeschoteld. Toch is die draai in de verhaallijn niet
slecht, integendeel het is verrassend, maar waar het verhaal op uit
draait zie je toch iets te ver van te voren al aan komen. Het grootste
pluspunt uit dit verhaal is hoe de relatie tussen Tom Parisen Harry
Kim zich in de loop van het verhaal zich ontwikkelt, van meele
vend aan de ene kant tot af en toe vijandig tegenover elkaar aan
de andere kant. Het grote minpunt aan het verhaal blijft, zoals al
eerder is vermeld, dat je veel te ver van te voren al aan ziet komen
hoe het verhaal ongeveer zal gaan eindigen. Daardoor lijkt het alsof
de schrijfster van dit verhaal, die ook verantwoordelijk was voor het
vorige deel, het zichzelf naar mijn mening, iets te gemakkelijk heeft
gemaakt. Desondanks zullen Voyagerfans dit verhaal wel kunnen
waarderen.

Klingons en Cardassians, zoals de meeste Star Trek fansweten uit de
Deep Space Nine aflevering 'Crossover'.

Deze uitgebreidere versie van 'The Sorrows of Empire' is een duidelijke
verbetering in vergelijking tot het oorspronkelijke verhaal. Niet dat
het oorspronkelijke verhaal slecht was, integendeel, maar deze versie
geeft nog gedetailleerder weer hoe de Spock uit het spiegeluniver
sum te werk is gegaan, welke obstakels hij tegenkwam, en welke
moeilijke beslissingen moest nemen om zijn doel te bereiken, ook al
gingen die vaak tegen zijn geweten in. Groot voorbeeld daarvan is
de kwestie die hij had met de symbioten van de planeet Trill. Voor
degene die de eerdere versie niet gelezen heeft is dit boek het lezen
zekerwaard want het geeft een goed beeld over de beginperiode tus
sen de Star Trek - TOS-episode 'Mirror Mirror' en de DS9-episode
'Crossover'. Voor de degene die de eerdere versie wel heeft gelezen,
is dit boek een welkome aanvulling die het lezen meer dan waard
is.
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TItel: Star Trek - Titan: Synthesls
Auteur: James Swallow

ISBN: 978- 1-4391-0914-4

De ontdekkingsmissievan de Titan gaat verder
in dit boek. De Titan strandt op een ruimte
zandbank, en vangt daar een noodsignaal
op van een vorm van intelligent leven. Op
de plaatsvan bestemming treft men een vorm
van kunstmatige intelligentie aan. AI snel blijkt
dat het een onderdeel isvan een groter geheel
van kunstmatige intelligentie die gecreëerd is
om een vorm van leven genaamd de Null
te bestrijden. De Null komt uit een andere
dimensie en is door de makersvan de vormen
van kunstmatige intelligentie per ongeluk
naar het universum waar de Titan zich in

bevindt toe gebracht. De Null blijken echter na onderzoek een groter
gevaar te zijn, voor zowel de Titan, de vormen van kunstmatige
intelligentie, als voor de rest van het universum. De bemanning van
de Titan biedt de vormen van kunstmatige intelligentie hun hulp
aan in de strijd tegen de Null. Deze zijn echter zeerwantrouwend en
staan in overgrote meerderheid afwijzend tegenover het aanbod.

Titel: StarTrek - Enterprise: TheRomulanWar
- Beneath the Raptor's Wlng
Mlchael A.Martin
978-1-4391-0798-0

Doch wanneer de Null tot de aanvalovergaat, wordt men gedwongen
samen te werken om totale vernietiging te ontkomen. Het StarTrek
- Titangenre weet sinds de introductie elk deel weer te verrassen
met iets nieuws. Dit keer met een kennismaking met vormen van
kunstmatige intelligentie die gemaakt zijn om de fouten van hun
makers te herstellen. Nu zijn vormen van kunstmatige intelligentie
niets nieuws in Star Trek. Het bekendste voorbeeld zijn wel de Borg.
Toch wordt het onderwerp in dit verhaal in een totaal ander con
cept geschreven. Er wordt zelfs een vorm van kunstmatige vorm
van intelligentie aan boord van de Titan gecreëerd, wat af en toe
tot verwarring bij de bemanning leidt. Daardoor wordt er verder
ingegaan op de rechten van vormen van kunstmatige intelligentie,
die eerder was opgestart met de rechten van hologrammen bij Star
Trek - Voyager. Ook in dit verhaal wordt van diverse hoofdpersonen
het karakter steeds verder uitgediept. Het beste voorbeeld hiervan
is dat van William Riker, die in dit verhaal meer getest wordt op de
vaardigheden die nodig zijn om het bevel over een sterrenschip te
voeren. Onder andere gebeurt dit wanneer hij een bemanningslid een
opdracht geeft, terwijl hij weet dat dat bemanningslid die opdracht
niet zal overleven. Dit boek is net alszijn voorgangers een aanbeveling
voor Star Treklezers.

Het enige dat de Vulcans aan hulp bieden is het leveren van een
detectieschild om schepen van de Romulans voortijdig op te spo
ren, maar dat helpt maar voor een klein deel. De situatie verergert
steeds meer, en dat alles leidt tot het onvermijdelijke voor de mensen
van de Aarde en Alpha Centauri. Ondertussen zwerft Charles 'Trip'
Tucker door het alfakwadrant als undercoveragent voor Sectie 31,
en heeft het daarbij druk genoeg, hoewel hij ook zijn twijfels over
het werk wat hij doet begint te krijgen. De mensen en de Romulans
zijn met elkaar in oorlog.

De manier waarop dit beschreven wordt valt echter een beetje
tegen. Het tempo van het verhaal verloopt langzaam en lijkt pas
op het einde een beetje op gang te komen. De Vulcans willen niet
helpen vanwege hun verwantschap met de Romulans en zijn bang
dat het ontdekt wordt. Dat is op zich al vreemd want niemand
heeft nog ooit een Romulan gezien, dus waar maken zij zich druk
om. Het gedrag van Travis Mayweather wordt ook een beetje raar
beschreven; als iemand die niet echt weet hij wil en waarom alles
om Starfleet draait. Trip Tucker wil stoppen met zijn werk voor Sec
tie 31 maar maakt of steeds de verkeerde keuze of er wordt voor
hem een keuze gemaakt. Één van de weinige dingen die boeiend
wordt geschreven zijn de verhoudingen tussenStarfleet en de media,
en dan voomamelijk om één verslaggeefster die objectief en kritisch
verslag doet van de oorlog en de gevolgen daarvan, waarmee ze
zich bij Starfleet niet bepaald geliefd maakt. De conclusie van dit alles
is dat dit boek jammer genoeg niet het niveau van zijn voorgangers
haalt.
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Auteur:
ISBN:

Na het drama met het vrachtschip Kobayashi
Maru zijn de meningen over de acties en
beslissingen van kapitein Jonathan Archer
van de S.S. Enterprise verdeeld. Een deel
van de publieke opinie veroordeelt de acties
van Archer en typeert ze als laf, een ander
deel steunt zijn acties, ondanks de gevol
gen ervan. Ook onder zijn eigen bemanning
zijn de meningen verdeeld. Een deel van de
bemanning is boos en vraagt massaal om
overplaatsing naar een ander schip van Star
fleet. Daaronder vallen onder andere Travis

Mayweather en Hoshi Sato. Het andere deel blijft onvoorwaardelijk
achter Archer staan. Toch heeft Archer wel de steun van Starfleet
en de leden van de Coalitie van planeten, die begrip tonen voor de
beslissing van Archer om niet in de val van de Romulans te trappen
en de Enterprise uit de handen van de Romulans te houden. De kri
tiek op zijn functioneren is voor Archer echter niet het grootste pro
bleem. Dat was de diverse aanvallen van de Romulans op gebieden
die beheerst worden door leden van de Coalitie. Alleen de schepen
van Starfleet zijn voor een deel beschermd tegen het wapen wat de
Romulans gebruiken tegen de ruimteschepen van de Coalitie. Alle
bondgenoten van de Coalitie helpen actief mee in de strijd tegen
de Romulans. Alleen de Vulcans helpen niet actief mee, uit angst
dat de verwantschap tussen de Vulcans en de Romulans wordt ont
dekt. Dat leidt tot groot onbegrip bij niet alleen de andere Coalitie
genoten van de Aarde, Alpha Centauri, Tellar en Andoria, maar ook
bij de publieke opinie. Ondanks diverse pogingen om de Vulcans
op andere gedachten te brengen, waaronder die van commander
T'Pol van de Enterprise, leiden die er niet toe dat de Vulcans zich
bedenken .
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Van de Voorzitter
Het valt niet mee om iedere keer weer
een 'van de voorzitter' in elkaar te
zetten, om de een of andere reden heb
ik met een 'uit de doos' veel minder
moeite. Waarom? Ikheb echt geen idee!
Misschienomdat het lastig is om in de
toekomst te kijken. De kalender staat
vandaag op 8 oktober 2011, wetende
dat jullie dit pas half december lezen,
valt het niet mee om nu al iets te roepen
over het eerste kwartaal 2012.

Behalve natuurlijk de steevaste oproep om
toch vooral ook voor 2012 ons te blijven
steunen door die 25 euro over te maken,
want uiteindelijk doen we het allemaal voor
jullie, dus zonder jullie hebben wij geen
bestaansrecht.

Afijn, genoeg filosofische geneuzel, wat mij
de laatste tijd opvalt is de reacties die ons
bereiken over dat Star Trek zich in een neer
waartse spiraal zou bevinden. Ik ben het
daar absoluut niet mee eens: die nieuwe
film gaat er komen! De geruchten voor een
nieuwe serie worden ook steeds sterker. Er
is recent een nieuwe on-going comic serie
gestart! Voor november is een eerste trading
card premium pack set aangekondigd! Star
Trek on-line kan nu ook zonder abonnement
gespeeld worden! ... wat nou neerwaartse
spiraal. .. bullshit!

AGENDA
10-11 maart 2012
De Stripdagen
Locatie: ••••• Evenementenhal Gorinchem
met specialeaandacht voor 100 jaar
Toonder(2012 is het Toonderjaar)
info: www.destripdagen.nl.
www.stripschap.nl, www.toonder
compagnie.nl, www.toonderjaar.nl

21 EI 22 April 2012
Elf fantasy Fair
Locatie: ···Kasteel de Haar, Haarzuilens, NL
info: ··http://haarzuilens.elffantasyfair.com/

17-20 mei 2012
Fedcon
Locatie: ·····.···Maritim Hotel Düsseldorf
info: ····················www.fedcon.de

TFD magazine

BehalveStar Trek zelf kan ik zo nog wel even
door gaan binnen onze eigen TFD. Binnen
enkele dagen (gezien vanaf 8 oktober) wordt
er een complete nieuwe website gelanceerd!
We hadden voor het eerst (met dank aan
Diana) weer eens een prachtige full colour
flyer voor onze fanclubdag! (hopelijk met
het nodige resultaat, maar dat weten we
pas na 16 oktober).

Of dat al niet genoeg is heeft dit magazine
8 pagina's extra! en ook nog eens een wat
minder saaie enveloppe!. ..

Als jullie die 25 euro over maken zal ik probe
ren het bestuur zo te motiveren dat we eind
volgend jaar weer zo'n mooi lijstje uit kunnen
typen © © Alvast allemaal een goede start
en dat de wens dat 2012 een mooi Star Trek
jaartje zal gaan worden maar weer voor de
volle 100% uit mag komen!

Harm Koopman. ©
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Bladen van €l,OO per stuk.
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.'s 01, 02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s 01,02,03,04,05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s 01,02,03,04,05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s 01, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s02, 03, 05 en 06
Jaargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2005 nr.'s 01,02, 03, 04 en05
Bladen van €l,50 per stuk.
Jaargang 2006 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2007 nr. ot. 02, 03, 04, 05 en 06

Bladen van €4,50 per stuk.
Jaargang 2008 nr.'s 02, 03, 64
Jaargang 2009 nr.'sOl, 02, 03, 04
Jaargang 2010 nr.'soi. 02, 03, 04
Verzendkostent/m 3 stuks €2,2S
Verzendkosten4 tlm 70 stuks €3,00

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 qrotis: adverteren! Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nlo.v.v.ReplicatorRoomof stuur eenbriefkaart 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 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 ]

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

CREPLICATOR RDDMI..---------.:..----,
The Flying Dutch magazines
te kOOD
de volgendebladen zijnna te bestellenbijonze ver
zendservlee.Hetkanvoorkomendat 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.

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkortingopdeaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutchpasjelaatzien.Zorg er dusvoor 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 & News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven

The Movie Store Heerlen
Dautzenbergstraat 53,
6411 LAHeerlen

TFD magazine
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