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1. Inleiding 

 

‘Everyone wants to be Cary Grant. I want to be Cary Grant.’ Deze uitspraak van Cary 

Grant geeft perfect weer dat beroemdheid niet per definitie gebaseerd is op 

persoonlijke verdiensten, maar gebaseerd kan zijn op een imago, in dit geval dat van 

Cary Grant. Met andere woorden, een celebrity is eigenlijk een constructie, een 

persoonlijkheid die slechts ten dele is gebaseerd op werkelijke kwaliteiten.1 

 Over deze kunstmatigheid van celebrity is uitgebreid geschreven en 

getheoretiseerd. Zo schreef Daniel J. Boorstin over dit verschijnsel in zijn uitgebreide 

studie over celebrity in Amerika, Het Imago.2 Zijn uitspraak over de kunstmatigheid 

van roem is beroemd geworden: ‘Een beroemdheid is iemand die bekend is om zijn 

algemene bekendheid.’3 Ook Max Weber, een van de vaders van de culturele 

sociologie, heeft bijgedragen aan de theorievorming rond het fenomeen celebrity. Zijn 

idee van charisma, een inherente kracht van een bepaald persoon, doet vermoeden 

dat celebrity niet geheel geconstrueerd is, hoewel hij ook een ontwikkeling 

signaleerde naar een bureaucratisch systeem, waarin het hebben van charisma niet 

per se noodzakelijk is voor het zijn van een politicus of celebrity.4 

 De vraag dringt zich hier op in hoeverre celebrity daadwerkelijk een 

constructie is, en in hoeverre een celebrity van nature over een bepaalde mate van 

charisma moet beschikken. Dit is ook de vraag die ik hier tracht te beantwoorden, of 

beter gezegd: is het mogelijk om een celebrity te construeren die geen levend persoon 

is? Immers, als een celebrity volledig kunstmatig is, is er ook geen sprake van 

natuurlijk charisma. Als het dan mogelijk blijkt om een celebrity volledig kunstmatig 

te doen zijn, is dat de ultieme bevestiging van Boorstins idee van de kunstmatigheid 

van roem. 

 Om de hierboven opgeworpen vraag onderzoekbaar te maken, zou het 

verstandig zijn als casestudy een voorbeeld uit de praktijk te bekijken. Hiervoor heb 

ik gekozen voor een bestaande kunstmatige celebrity uit de wereld van de 

computerspellen: Lara Croft, de hoofdfiguur uit de Tomb Raider reeks van 

computerspellen. De keuze voor Lara Croft heb ik gemaakt op basis van een aantal 

                                                 
1 Jessica Evans, ‘Celebrity, media and history’, in Jessica Evans and David Hesmondhalgh (eds.), 
Understanding media: Inside celebrity (Maidenhead 2005) 17-19. 
2 Daniel J. Boorstin, Het imago. Of: Wat is er met de Amerikaanse droom gebeurd? (Den Haag 1969) 
71-72. 
3 Boorstin, Het imago, 85. 
4 P. David Marshall, Celebrity and power. Fame in contemporary culture (Minneapolis 1997) 20-22. 
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factoren. Ten eerste is zij een virtueel karakter dat grote bekendheid geniet – zo is 

haar in 2006, wegens haar grote populariteit, een Guinness World Record toegekend 

voor ‘meest succesvolle menselijke videospelheldin’.5 Uit de titel van dit record blijkt 

ook meteen de menselijke kant van Lara Croft. Hoewel zij niet echt bestaat, is ze wel 

geproduceerd als menselijk figuur, en daardoor goed te vergelijken met menselijke 

celebrities uit de echte wereld. Nog een reden waarom Lara Croft interessant is om te 

onderzoeken, is haar veelzijdige inzetbaarheid. Door haar digitale aard kan ze 

gebruikt worden als model in tijdschriften, reclame, films, en nog veel meer media, 

wat dan ook is gebeurd.6 

 

Onderzoeksvraag 

Zoals gezegd is de vraag die centraal staat in dit onderzoek of het mogelijk is om een 

celebrity te lanceren die geen 

levend persoon is. Om deze 

vraag toe te kunnen passen op 

de casestudy van Lara Croft, heb 

ik deze opgesplitst in drie 

onderzoekbare deelvragen. De 

eerste van die deelvragen luidt 

als volgt: Hoe wordt Lara 

geconstrueerd door de 

producenten? Om deze vraag te 

beantwoorden, zal ik, door 

middel van onder andere 

persberichten en uitspraken van 

de bedenkers van Lara, onderzoeken hoe de producenten Lara hebben willen 

profileren. 

 De tweede deelvraag heeft betrekking op de media: Wordt Lara Croft in de 

media ontvangen als celebrity? Om dit te onderzoeken zal gekeken worden naar 

berichten in de media over Lara Croft, om te zien of deze Lara als een celebrity 

behandelen. In dit gedeelte van het onderzoek zal ook aandacht zijn voor het gebruik 

                                                 
5 Guy Cocker, ‘Lara Croft earns Guinness world record’ http://uk.gamespot.com/news/6147291.html 
(24-1-2009). 
6 Bob Rehak, ‘Mapping the bit girl. Lara Croft and new media fandom’, Information, Communication 
& Society 6/4 (2003) 482. 

Figuur 1 Lara Croft in haar rol als actieheldin/archeologe 
Bron: http://www.laracroft.tv/images/tra/tra-screenshot-
005.jpg (6-5-2008). 
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van Lara in de reclame, dat vergelijkbaar zou kunnen zijn met het gebruik van ‘echte’ 

celebrities in reclame. Ook zullen de officiële Lara-modellen aan bod komen, die Lara 

Croft moeten verbeelden in de echte wereld: hoe geven zij vorm aan het fenomeen 

Lara Croft, en hoe is Lara van invloed op hen? 

 Ten derde zal ik misschien wel de meest essentiële vraag beantwoorden: Hoe 

wordt Lara gelezen door de fans? Een celebrity staat of valt immers met de schare 

fans die hij of zij achter zich weet. Om deze vraag te beantwoorden zal ik uitspraken 

van fans onderzoeken. Het internet is bij uitstek geschikt voor een onderzoek naar 

fans, omdat zowel producenten als fans sites beheren waarop fans zich kunnen uiten 

over hun idool. Deze internetsites vormen als het ware de spil van de moderne 

fanclubs, waarin mensen over de hele wereld met elkaar van gedachten kunnen 

wisselen. 

 Tot slot volgt dan nog een korte studie van een aantal menselijke celebrities, 

wier lotgevallen vergelijkbaar zijn met die van Lara Croft. Na die verzameling van 

beknopte casestudies zal de vergelijking tussen werkelijke en virtuele celebrities 

compleet zijn. Ook bij dit hoofdstuk wordt weer gebruik gemaakt van 

mediaberichten, waaronder internetberichten over celebrities, die vaak vergezeld 

gaan van reacties die lezers en fans op het betreffende artikel plaatsen. Hierdoor is 

het mogelijk om, tot op zekere hoogte althans, de uitwerking te onderzoeken die 

bepaalde gebeurtenissen in het leven van celebrities op het publiek hebben. 

 

Historiografie 

Dan rest nog een korte bespreking van eerdere publicaties over het onderwerp. Iets 

dat meteen opvalt bij het bekijken van eerdere studies over het fenomeen Lara Croft, 

is dat de meeste van die studies betrekking hebben op gender. Zo is de paradox 

bestudeerd van mannelijke gamers die in de huid kruipen van een vrouwelijk 

karakter, en de voorbeeldfunctie van Lara Croft als vrouw is ook breed uitgemeten.7 

 Voorbeelden van dergelijke studies die vooral het aspect gender belichten, zijn 

er te over. Een recent artikel van Jeroen Jansz en Raynel G. Martis richt zich volledig 

op de weergave van vrouwelijke karakters in games; zij noemen de toename in sterke 

vrouwen in games zelfs het ‘Lara-fenomeen’, waarmee ze Lara vooral in verband 

                                                 
7 Rehak, ‘Mapping’, 478. 
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brengen met gender.8 Hun studie is ook niet zozeer gericht op Lara Croft op zichzelf, 

maar meer op vrouwelijke hoofdfiguren in games in het algemeen. Zij hebben daarbij 

twaalf videospelen geanalyseerd, waarvan slechts één uit de serie Tomb Raider.9 Deze 

studie beperkt zich derhalve tot het aspect gender, waarbij de beschouwing van Lara 

Croft zelf slechts terloops is. 

Bij deze relatie tussen Lara Croft en genderstudies is het dan ook niet 

verwonderlijk dat vooral feministen met Lara aan de haal zijn gegaan – zo heeft 

Helen W. Kennedy een artikel gepubliceerd over de feministische receptie van Lara 

Croft. Haar studie gaat dieper in op het fenomeen Lara Croft, waarbij gender weer 

centraal staat. Kennedy legt daarbij vooral de nadruk op het spelen van het spel zelf, 

en de manier waarop Lara daarbij wordt gelezen. De fans zelf komen echter niet aan 

het woord in dit artikel, en bovendien ligt het zwaartepunt weer op de vrouwelijkheid 

van Lara Croft, net als in het artikel van Jansz en Martis.10 

Ook een uitgebreid artikel van Allyson D. Polsky gaat weer vooral over de 

vrouwelijke kant van Lara, en is dan ook, weinig verrassend, opgenomen in het 

tijdschrift Genders. Polsky plaatst Lara in een reeks van virtuele vrouwen in 

computerspelen, waarbij zij vooral ingaat op de wijze waarop de speler het ‘zijn’ van 

de hoofdfiguur beleeft. Daarbij gebruikt Polsky vooral secundaire bronnen, terwijl de 

fans zelf niet aan het woord komen.11 

Nog een voorbeeld om de overvloed aan genderstudies over Lara Croft te 

illustreren, is een artikel van Mary Flanagan, die heeft geschreven over seksualiteit in 

verband met virtuele sterren, waaronder ook Lara Croft. In verband met deze ‘digital 

stars’ is Flanagans voornaamste conclusie dat ze zorgen voor een relatie tussen object 

en subject die niet volmaakt te definiëren is. Virtuele sterren in videospelen, zoals 

Lara Croft, zijn namelijk tegelijk object en subject – de gamer is het hoofdfiguur, dat 

tegelijkertijd een eigen karakter heeft.12 Dit inzicht speelt een belangrijke rol in het 

onderscheid tussen werkelijke en virtuele celebrities, zoals later nog zal blijken. 

                                                 
8 Jeroen Jansz, Raynel G. Martis, ‘The Lara phenomenon: Powerful female characters in video games’, 
Sex Roles 56 (2007) 141. 
9 Ibid., 144. 
10 Helen W. Kennedy, ‘Lara Croft: Feminist icon or cyberbimbo?’ 
http://gamestudies.org/0202/kennedy/ (6-2-2009). 
11 Allyson D. Polsky, ‘Skins, patches, and plug-ins. Becoming woman in the new gaming culture’ 
http://www.genders.org/g34/g34_polsky.html (12-10-2004). 
12 Mary Flanagan, ‘Mobile identities, digital stars, and post-cinematic selves’, in Sean Redmond and Su 
Holmes (eds.), Stardom and celebrity. A reader (Los Angeles etc. 2007) 298-306. 



 7 

Dit aspect komt ook terug in een artikel van Amanda du Preez, die evenals 

Flanagan onderzoek heeft gedaan naar seksualiteit en virtuele ‘babes’, waaronder 

Lara Croft. Net als Polsky bespreekt Du Preez de interactiviteit tussen Lara en de 

speler, en daarnaast maakt zij een vergelijking met de mythische Artemis, een 

archetype dat volgens Du Preez veel gemeen heeft met Lara – vooral de 

onbereikbaarheid. Ook dit artikel is echter vooral een literatuurstudie, en met name 

de fans komen hier weer niet aan het woord.13 

 Toch zijn er ook studies over Lara Croft die zich niet slechts richten op het feit 

dat zij een – weliswaar virtuele – vrouw is. Zo geeft Bob Rehak aan dat veel meer 

aspecten van Lara Croft onderzocht zouden kunnen worden dan haar vrouwelijkheid 

alleen. Hij heeft dit dan ook gedaan, met als resultaat een uitgebreid artikel over de 

verhoudingen tussen fans en producenten van Lara – een belangrijke stap naar 

uitbreiding van academische studies over Lara tot meer dan slechts genderstudies.14 

Verderop zal dieper worden ingegaan op deze studie, waarin de relatie tussen 

productie, technologie en publiek centraal staat.15 

 De meest uitgebreide studie van Lara Croft is uitgevoerd door Astrid Deuber-

Mankowsky. Zij belicht weliswaar ook het aspect gender, maar ze gaat verder dan 

alleen dat, en in haar boek wordt Lara bestudeerd als virtuele celebrity. Haar boek is 

in feite een collectie van essays, die elk een aspect van Lara Croft als beroemdheid 

belichten. Ook hier weer ontbreekt echter een diepgaand onderzoek van de reacties 

van fans, en het boek van Deuber-Mankowsky biedt vooral een beschrijving van het 

‘fenomeen’ Lara Croft.16 

Al bij al zijn de studies over Lara Croft die verder gaan dan alleen gender dun 

gezaaid, en is er derhalve nog wel een en ander te onderzoeken. Hoe lezen de fans 

Lara Croft bijvoorbeeld, en in hoeverre komt de productie en receptie van Lara 

overeen met die van echte celebrities? Die vragen tracht ik hier te beantwoorden, met 

onderzoek naar de aard van beroemdheid, en in het bijzonder of die ook geldt voor 

een gecreëerde celebrity als Lara Croft. 

                                                 
13 Amanda du Preez, ‘Virtual babes: gender, archetypes and computer games’, Communicatio 26/2 
(2000) 19-21. 
14 Rehak, ‘Mapping’, 478-479. 
15 Ibid., 494. 
16 Astrid Deuber-Mankowsky, Lara Croft. Cyber heroine (Minneapolis 2005) passim. 
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2. Constructie door de producenten 

 

Lara Croft werd geboren in 1968 in Wimbledon, Surrey, als de dochter van Lord 

Henshingly Croft. Vanaf haar derde levensjaar heeft zij onderwijs genoten, eerst van 

een privéleraar, daarna op verscheidene prestigieuze scholen. Haar bloedgroep is AB- 

en haar lengte is 5 voet en 9 inches.17 Deze biografie zou zo van een echt persoon 

kunnen zijn, maar ze is van een personage uit een serie computerspellen. Dit geeft 

aan hoe serieus de makers van Tomb Raider, de serie in kwestie, de constructie 

nemen van Lara Croft, hun fictieve personage. 

 Het had niet veel gescheeld of Lara was een man geweest. Aanvankelijk 

hadden de bedenkers van de serie Tomb Raider namelijk het idee om een mannelijk 

hoofdfiguur te creëren, maar al snel werd 

duidelijk dat die te veel op Indiana Jones 

zou lijken. Om die reden werd besloten een 

vrouwelijk hoofdpersonage – Lara – te 

scheppen. Dat leek een gewaagde zet, maar 

al snel werden de producenten het eens: dit 

zou wel eens een succes kunnen worden.18 

 Vast stond dat de hoofdfiguur een 

vrouw zou worden, nu moest nog bepaald 

worden wat voor een soort vrouw Lara 

moest zijn. De bedoeling van de 

producenten – aldus een van hen, Toby 

Gard – was om een sterke, onafhankelijke, 

intelligente vrouw te creëren. Lara moest 

zowel aantrekkelijk zijn voor de vrouwelijke 

markt – vandaar de navolgenswaardige 

karaktertrekken als onafhankelijkheid, intelligentie en kracht – als voor de 

mannelijke gamers. Daarom werd Lara ook een figuur als van een supermodel 

                                                 
17 Fabian Blache III, Lauren Fielder, ‘History of Tomb Raider’ 
http://www.gamespot.com/features/tombraider_hist/p2_01.html (7-2-2009). 
18 Steven Poole, Trigger happy. Videogames and the entertainment revolution (New York 2004) 152. 

Figuur 2 Toby Gard, een van de bedenkers 
van Lara Croft 
Bron: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/5/52/Toby_Gard_-_E3_2005.jpg (9-9-
2008). 
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aangemeten.19 Of de producenten erin zijn geslaagd om dit dubbele doel te bereiken, 

zal later blijken, wanneer de receptie van Lara wordt besproken. Het is in ieder geval 

duidelijk dat de scheppers van Lara goed hebben nagedacht over haar imago. 

 In die zin is Lara goed te vergelijken met echte celebrities. Zoals ook al blijkt 

uit het eerder genoemde citaat van Cary Grant, zijn celebrities eigenlijk zorgvuldig 

uitgedokterde constructies, zogenoemde personae.20 Dit zag Daniel J. Boorstin 

veertig jaar geleden al, toen hij constateerde dat roem gefabriceerd kan worden, dat 

wij ‘een man of vrouw algemene bekendheid’ kunnen verschaffen. Tegelijkertijd 

verzuchtte hij dat wij wel een beroemdheid kunnen maken, maar niet een held. 

Boorstin verstond onder een held namelijk iemand die zelf bewonderenswaardige 

eigenschappen bezit die hem beroemd maken, terwijl een beroemdheid door anderen 

beroemd is gemaakt.21 In deze tijd van gefabriceerde videospelhelden is het echter 

nog de vraag of helden niet ook geproduceerd kunnen worden. 

 Wat Boorstin evenwel niet had kunnen voorzien, was dat er een tijd zou komen 

dat de onechtheid van roem gebruikt zou worden in de constructie van een 

beroemdheid. Dit is namelijk precies wat er gebeurd is met Lara Croft. Een van de 

modellen die Lara Croft in het echte leven vertegenwoordigde – op deze modellen 

wordt later dieper ingegaan – overtrad namelijk de ongeschreven regel dat Lara 

beslist niet te echt mocht worden. Rhona Mitra, het model in kwestie, ging zich echter 

te veel vereenzelvigen met Lara, en werd daarom door Eidos (het bedrijf achter Lara) 

stilletjes van haar verantwoordelijkheid ontdaan.22 Het idee van een onechte en 

derhalve eeuwig onbereikbare Lara moest gehandhaafd blijven. Het is zoals Allyson 

Polsky zegt: ‘Being Lara is bad. If I am Lara, you can’t be Lara.’23 

 Hiermee ontstaat wel een zeker dilemma. Is de interactiviteit van Lara – zij 

speelt immers de hoofdrol in een interactief videospel – van invloed op haar 

hoedanigheid als celebrity? Kan zij wel worden vergeleken met ‘normale’ celebrities? 

Bij het kijken naar een film of tv-programma oefent de kijker geen invloed uit op de 

acties van de celebrity; bij het spelen van een videospel neemt de speler juist wel de 

                                                 
19 Justine Cassell and Henry Jenkins, ‘Chess for girls? Feminism and computer games’, in Justine 
Cassell and Henry Jenkins (eds.), From Barbie to Mortal Kombat. Gender and computer games 
(Cambridge 2000) 30. 
20 Evans, ‘Celebrity’, 19. 
21 Boorstin, Het imago, 73. 
22 Allyson D. Polsky, ‘Skins, patches, and plug-ins. Becoming woman in the new gaming culture’ 
http://www.genders.org/g34/g34_polsky.html (12-10-2004). 
23 Ibid. 
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rol aan van de hoofdfiguur. Het is daarom belangrijk om vast te stellen of deze 

interactiviteit invloed heeft op de constructie van Lara Croft als celebrity. 

 James Newman maakt duidelijk dat er een onderscheid bestaat tussen het ‘on-

line’ en ‘off-line’ zijn in een computerspel. Dat wil zeggen, de segmenten binnen een 

spel die door de speler worden bestuurd, zijn ‘on-line’, terwijl de filmpjes tussendoor 

(of ‘cutscenes’), die het verhaal vertellen en waar de speler geen invloed op heeft, ‘off-

line’ zijn. Zoals Newman aangeeft, wordt het karakter van een spelpersonage eigenlijk 

alleen vormgegeven in de genoemde cutscenes. In de eigenlijk spelelementen is het 

de speler zelf die de acties van het personage uitvoert.24 Tijdens het spelen ziet de 

speler Lara vaak niet eens, maar is puur bezig met het bereiken van in het spel 

gestelde doelen.25 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het interactieve element in de Tomb 

Raider spellen niet van invloed is op de constructie van Lara Croft – slechts de 

cutscenes bevatten de constructie van Lara, en die kunnen wel degelijk vergeleken 

worden met beeldmateriaal van echte celebrities. Nu het duidelijk is dat niets een 

vergelijking met menselijke celebrities nog in de weg staat, kan er een aspect van Lara 

worden uitgelicht dat overeenkomst vertoont met de 

constructie van echte celebrities. Dit aspect heeft 

betrekking op het veranderende imago van Lara 

Croft. Enkele voorbeelden van hoe dit veranderende 

imago tot uiting komt, zullen nu worden besproken. 

 Toen bijvoorbeeld de eerste film werd 

aangekondigd over Lara Croft, ontstond onder haar 

fans enige beroering, omdat zij gespeeld zou worden 

door Angelina Jolie, een Amerikaanse actrice. Dit 

terwijl Lara Croft een Brits icoon is, en volgens 

sommigen dus ook gespeeld zou moeten worden 

door een Britse actrice. De reden om voor een 

Amerikaanse actrice te kiezen was echter dat Lara 

wereldwijde aantrekkingskracht moest krijgen. Dit 

zou weer leiden tot betere verkoopcijfers van de 

                                                 
24 James Newman, ‘In search of the videogame player. The lives of Mario’, New Media & Society 4 
(2002) 413. 
25 Espen Aarseth, ‘Genre trouble’ http://www.electronicbookreview.com/thread/firstperson/vigilant 
(5-5-2009). 

Figuur 3 Angelina Jolie als Lara 
Croft 
Bron: 
http://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/en/f/f8/Screen44AJLC.jpg (5-11-
2008). 
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Tomb Raider spellen, en daarmee meer inkomsten voor Eidos.26 

 Een ander voorbeeld: in 2003 verscheen in The New York Times een artikel 

waarin de ontwikkeling werd gesignaleerd dat vrouwelijke karakters in videospelen 

meer en meer als vechtjassen werden neergezet. Kennelijk was de tijd rijp om 

vrouwen in dit opzicht te laten emanciperen – vechten was niet langer iets dat slechts 

met mannelijke spierbonken werd geassocieerd. Ook de producenten achter Lara 

Croft gingen hierin mee, en in haar destijds nieuwe spel, The Angel of Darkness, 

werden haar vechtkunsten dan ook benadrukt.27 In datzelfde spel werd Lara’s 

uiterlijk ook bijgewerkt – zij kreeg een realistischer uiterlijk, zodat mensen zich meer 

met haar verbonden zouden voelen, maar tegelijkertijd mocht zij niet te 

fotorealistisch worden.28 Zoals al gezegd, Lara mag hoe dan ook niet te echt worden. 

 Ook daarna bleef het imago van Lara Croft onderhevig aan veranderingen. Met 

alweer een nieuw spel, Tomb Raider: Legend, werd haar figuur aangepast om het 

meer vrouwvriendelijk te maken. Zo werd haar cupmaat aangepast van DD naar C, en 

haar meer onthullende kleding zou in de prullenbak verdwijnen.29 Opnieuw blijkt dat 

de producenten achter Lara voortdurend haar imago aanpassen aan wat zij denken 

dat op dat moment het ideaal is. 

 In dit opzicht is Lara Croft zeer goed te vergelijken met echte celebrities, van 

wie het publieke imago, of persona, ook verandert met de tijd en met veranderende 

maatschappelijke waarden. Natuurlijk is het uiterlijk van een werkelijke celebrity 

begrensd door bijvoorbeeld biologische factoren, maar in zekere zin geldt dat ook 

voor Lara, die herkenbaar moet blijven als een menselijk personage. Als voorbeeld 

van een celebrity die aan verandering onderhevig is kan Kylie Minogue worden 

genoemd, wiens imago door de tijd heen verschillende vormen heeft aangenomen. 

Net als bij haar veranderende imago hebben ook bij Lara Crofts metamorfosen 

maatschappelijke veranderingen een rol gespeeld, zoals bij de nadruk op vrouwelijke 

vechtkunst.30 

 Ook in een ander opzicht kan Lara worden vergeleken met celebrities van vlees 

en bloed. In 2002 werd namelijk bekend dat Lara Croft een agent zou krijgen, en niet 

zo maar een. Creative Artists Agency, het bedrijf dat onder andere beroemdheden als 
                                                 
26 Peter Gwin, ‘The world’s first e-darling’, Europe, juni 2000. 
27 Michel Marriott, ‘Fighting women enter the arena, no holds barred’, The New York Times, 15 mei 
2003. 
28 Lisa Taylor, ‘Virtual makeover’, Computer Graphics World 25/12 (2002) 14-17. 
29 ‘Lara’s curves reduced to appeal to female gamers’, The Sydney Morning Herald, 21 mei 2005. 
30 Frances Bonner, ‘The celebrity in the text’, in Jessica Evans and David Hesmondhalgh (eds.), 
Understanding media: Inside celebrity (Maidenhead 2005) 85-86. 
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Gwyneth Paltrow en Tom Cruise vertegenwoordigde, zou voortaan ook de 

geconstrueerde celebrity Lara Croft onder zijn hoede gaan nemen.31 

 Uit al de genoemde voorbeelden blijkt dat de constructie van Lara Croft 

eigenlijk niet verschilt van de constructie van menselijke celebrities. Beide krijgen een 

imago aangemeten dat hen zo populair mogelijk moet maken, en in beide gevallen 

wordt dat imago aangepast wanneer het achterhaald blijkt. Voordat definitieve 

conclusies getrokken kunnen worden, is het echter noodzakelijk om naar nog twee 

belangrijke aspecten van beroemdheid te kijken: ontvangst in de media, en de 

receptie door de fans. 

                                                 
31 Benjamin Nugent, ‘Good career move’, Time 159/22 (2002) 87. 
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3. Lara in de media 

 

‘The only thing worse than being talked about is not being talked about.’ Deze 

uitspraak van de notoire ijdeltuit Oscar Wilde geeft aan hoe belangrijk het voor 

beroemdheden is om onderwerp van gesprek te zijn.32 Producenten kunnen nog 

zoveel moeite doen om een celebrity neer te zetten, als niemand zijn of haar roem 

vervolgens in de media verspreidt, is al die moeite voor niets geweest. Gelukkig voor 

Lara Croft heeft zij niet te klagen over gebrek aan aandacht in de media, en die 

aandacht zal het onderwerp zijn van dit hoofdstuk. 

 

Mediaberichten 

Hoewel de ontvangst van Lara in de media in eerste instantie afhangt van de media 

zelf, is haar optreden in zoveel diverse media toch ook een verdienste van haar 

producenten, omdat die ervoor hebben gezorgd dat zij bijzonder geschikt is om op te 

treden in advertenties, tijdschriften, films, muziek en strips.33 Een voorbeeld daarvan 

is dat Lara Croft als een echte celebrity werd behandeld toen zij, in het kader van een 

Canadees festival, als virtueel model werd gekleed door tien beroemde 

modeontwerpers uit Quebec. Interessant is de wisselwerking tussen deze 

mediaontvangst als model en Lara’s eigenlijke rol als videospelheldin: de ontworpen 

kleding zou worden opgenomen in het spel Tomb Raider: Underworld.34 Hieruit 

blijkt dat zowel producenten als mensen van buitenaf die bijdragen aan de 

constructie van een celebrity (in dit geval de modeontwerpers) er wel bij varen dat 

een celebrity haar roem blijft behouden, en beide groepen zullen zich dan ook voor dit 

doel inzetten, door media-aandacht te genereren. 

 En zoals al gezegd, Lara Croft kwam geen aandacht tekort in de media. Vlak na 

haar schepping groeide zij al uit tot een icoon. Lara werd afgebeeld in serieuze 

kranten als de Financial Times en The Sunday Telegraph, en zij zorgde in haar eentje 

voor de acceptatie van virtuele vrouwen door modejournalisten, via haar optreden in 

                                                 
32 ‘Quotation #39714 from Classic Quotes’ http://www.quotationspage.com/quote/39714.html (12-2-
2009). 
33 Rehak, ‘Mapping’, 487. 
34 César A. Berardini, ‘Designers outfit Lara Croft for Tomb Raider: Underworld’ 
http://news.teamxbox.com/xbox/17992/Designers-Outfit-Lara-Croft-for-Tomb-Raider-Underworld/ 
(12-2-2009). 
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FACE Magazine.35 Door collega-beroemdheden wordt zij al net zo positief ontvangen, 

wat bijvoorbeeld blijkt uit een artikel in Billboard, waar verschillende muzikanten – 

waaronder U2, Nine Inch Nails en Missy Elliott – die hebben bijgedragen aan de 

muziek voor de eerste Tomb Raider film, Lara lof toezwaaien.36 Een dergelijk artikel 

draagt natuurlijk ook weer bij aan Lara’s constructie als celebrity in de media. 

 De conclusie kan worden getrokken dat Lara Croft in de media echt als een 

celebrity wordt behandeld, maar hierbij moet wel worden opgemerkt dat de vele 

aandacht voor haar persoon voor een groot deel het gevolg zou kunnen zijn van haar 

virtuele aard. Een kunstfestival, dat volledig georganiseerd was rond het fenomeen 

Lara Croft, vestigde hier de aandacht op door te benadrukken dat werkelijkheid en 

namaak steeds meer op elkaar gaan lijken.37 

 Ondanks deze opmerking blijft het feit bestaan dat Lara Croft zeer veel media-

aandacht krijgt, en het zal degenen die geld aan haar verdienen koud laten om welke 

reden ze die aandacht krijgt. Bovendien heeft het grote aantal mediaberichten 

mogelijk gemaakt dat Lara Croft nu een grote bekendheid geniet. Lara is hiermee 

derhalve een echte beroemdheid, die onderwerp is van het door Oscar Wilde zo 

geliefde gesprek. Reclame is een belangrijk onderdeel van het creëren van die media-

aandacht, en zal daarom in het navolgende uitgebreid aan de orde komen. 

 

Reclame 

Reclame heeft een minstens even grote rol gespeeld in de lancering van Lara Croft 

naar eeuwige – of in ieder geval langdurige – roem. Zoals Daniel Boorstin al 

opmerkte, bestaat ook bij reclame, net als bij mediaberichten, een wisselwerking 

tussen product en celebrity. Een product dat door een beroemdheid wordt 

aangeprezen, zal waarschijnlijk kunnen rekenen op goede verkoopcijfers. Het 

omgekeerde is echter ook waar: door op te treden in een reclame verwerft een 

celebrity meer roem.38 Een celebrity kan zelfs worden gezien als een merk; een merk 

                                                 
35 Fabian Blache III, Lauren Fielder, ‘History of Tomb Raider’ 
http://www.gamespot.com/features/tombraider_hist/p3_o1.html (12-2-2009). 
36 Charles Karel Bouley, ‘NIN, U2 rock for Elektra’s “Lara Croft”’, Billboard 113/25 (2001) 14-15. 
37 ‘Lara Croft comes to life’ http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/1999/06/20406 (12-2-
2009). 
38 Boorstin, Het imago, 86. 
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dat wordt versterkt door andere merken aan te prijzen, middels optredens in 

reclames.39 

 En optredens in reclames heeft Lara Croft in ruime mate gehad. Buiten de 

reclamecampagnes voor de videospelen en films die over haar zijn gemaakt, heeft 

Lara gefigureerd in vele reclames voor de meest uiteenlopende producten. Nike is 

slechts een voorbeeld van een merk dat Lara heeft gebruikt in zijn reclames, maar er 

zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van reclamecampagnes die gretig gebruik 

hebben gemaakt van Lara’s imago.40 

 Bij de promotie van de eerste Tomb Raider film werd bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt van verschillende zogenoemde ‘tie-ins’, waarbij een bepaald bedrijf reclame 

maakt met behulp van de film, bijvoorbeeld door wedstrijden uit te schrijven 

waarmee prijzen van zowel het bedrijf in kwestie als van de film te winnen zijn. 

Dergelijke deals rond de film zijn gemaakt met bedrijven en merken als Pepsi, Taco 

Bell, Ericsson, Land Rover en de NBA.41 Het zal duidelijk zijn dat Lara Croft net zo 

profiteerde van de associatie met die wereldberoemde merken als de adverteerders 

van Lara’s optreden in hun reclame – dit ligt volledig in de lijn die Boorstin uitzette. 

Dat Lara Croft voordeel had bij deze ‘tie-ins’ blijkt wel uit de groeiende 

bezoekersaantallen aan haar officiële site, als gevolg van links van en naar websites 

van sponsoren.42 

 In dit alles schuilt wel een zeker gevaar: het kan zijn dat een celebrity een merk 

iets te veel helpt, in plaats van andersom. Sterker nog, een product zou een 

beroemdheid die ermee wordt geassocieerd, zelfs schade kunnen berokkenen als het 

niet in de smaak valt. Een van de tie-ins, zoals boven beschreven, betrof een deal met 

het limonademerk Lucozade, dat tijdelijk omgedoopt werd tot Larazade – tot 

meerdere eer en glorie van Lara zelf, maar zeker ook zodat Lucozade kon meeliften op 

het succes van Lara Croft.43 Dat het drankje niet bij iedereen in de smaak viel, blijkt 

uit een uitspraak van iemand die het eens heeft geproefd. Over de naamsverandering 

van de limonade zegt hij: ‘It seems like a great way for a company that has a shitty 

                                                 
39 Ajit Arun Parulekar and Preety Raheja, ‘Managing celebrities as brands: Impact of endorsements on 
celebrity image’, in Lynn R. Kahle, Chung-Hyun Kim (eds.), Creating images and the psychology of 
marketing communication (Mahwah 2006) 167. 
40 Rehak, ‘Mapping’, 481. 
41 Richard Linnett, Jean Halliday, ‘Jeep taps “Lara Croft” as its spokeswoman’, Advertising Age 74/12 
(2003) 4-5. 
42 Wayne Friedman, ‘Tomb Raider’, Advertising Age 72/32 (2001) 6. 
43 ‘Larazade to energise movie’ http://www.tombraiderchronicles.com/headlines337.html (12-2-
2009). 
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product to stay alive a little bit longer.’44 Deze uitspraak hoeft echter niet 

representatief te zijn voor alle consumenten, en de ‘tie-in’ werd in ieder geval in 

marketingkringen geprezen.45 

 Toch bestaat het gevaar dat optreden in een reclame nadelig zou kunnen 

uitpakken voor een celebrity. Om dit in het geval van Lara zo veel mogelijk te 

voorkomen, heeft Core (een dochteronderneming van Eidos en verantwoordelijk voor 

het eerste Tomb Raider spel) een document ontwikkeld waarin wordt vastgelegd hoe 

Lara afgebeeld moet worden, de ‘Lara Croft Style Guide’.46 Hierin worden onder meer 

Lara’s biografische gegevens 

beschreven, zoals haar 

geboortedatum, haar maten en haar 

burgerlijke staat – vrijgezel.47 De 

‘style guide’ bevat tevens 10 Cd-

rom’s met daarop officiële 

afbeeldingen van Lara, waarmee 

Core een richtlijn heeft gegeven 

voor derden die Lara willen 

afbeelden.48 Ervan uitgaand dat een 

dergelijke bescherming wordt 

gehandhaafd, kan gezegd worden 

dat reclame uiteindelijk meer oplevert voor een celebrity dan dat het schade 

berokkent – mogelijk levert het een celebrity zelfs meer op dan de adverteerder. 

 

Modellen 

Iets dat Lara Croft uniek maakt wat betreft medialisering, is dat haar imago niet 

alleen wordt doorgegeven in krantenberichten of reclamespotjes, maar ook door 

middel van mensen. De makers van Lara vonden het kennelijk nodig om een 

menselijke dimensie aan hun virtuele creatie toe te voegen, en dit gebeurde in de 

                                                 
44 ‘Extinct beverage tasting: Lucozade’ http://www.lanceandeskimo.com/chefelf/bev_lucozade.shtml 
(12-2-2009). 
45 Simon Clarke, ‘Larazade: Armed with only a bottle of Lucozade’ 
http://www.revolutionmagazine.com/news/133757/ (23-5-2009). 
46 Fabian Blache III, Lauren Fielder, ‘History of Tomb Raider’ 
http://www.gamespot.com/features/tombraider_hist/p3_02.html (12-2-2009). 
47 ‘About Lara’ http://www.planetlara.com/about_lara.asp (23-5-2009). 
48 ‘Lara Croft and Tomb Raider merchandise guide’ 
http://www.planetlara.com/merchandise/item.asp?id=250 (23-5-2009). 

Figuur 4 De Lara Croft Style Guide 
Bron: 
http://www.tombraideranniversary.com/images/merch
andise/images/styleguide1_large.jpg (25-2-2007). 
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vorm van modellen, die haar als dubbelgangers van Lara zouden vertegenwoordigen 

op beurzen en dergelijke bijeenkomsten, maar vooral in de pers – met veel foto’s. 

Sinds 1996 zijn er liefst negen officiële modellen geweest die in de huid zijn gekropen 

van Lara Croft, van Nathalie Cook tot Alison Carroll.49 

 De Lara-modellen werpen een interessant licht op de relatie tussen media – in 

dit geval is het model zelf het medium – en de wensen van de producenten. Het is dan 

ook nuttig om te bekijken welke invloed de Lara-modellen hebben op de relatie 

tussen de producenten en henzelf. Vervolgens zullen ook hier weer, waar mogelijk, 

parallellen worden getrokken met menselijke celebrities. 

 Het eerste voorbeeld betreft het eerste Lara-model dat grote bekendheid 

verwierf: Rhona Mitra. Op de E3 van 1996 – een grote beurs waar vooral nieuwe 

videospelen worden gepresenteerd – werd Mitra voorgesteld als officiële 

vertegenwoordigster van Lara Croft. Al snel werd duidelijk dat echte mensen, in 

tegenstelling tot de virtuele Lara, niet zo gemakkelijk in toom zijn te houden. Mitra 

had in enkele interviews Lara niet zo gerepresenteerd als Core wel zou willen, en op 

beurzen werd haar precies voorgehouden wat ze moest zeggen. Zonder officiële 

goedkeuring mocht ze niet namens Lara spreken.50 

 De problemen zouden echter nog veel groter worden met het volgende model, 

Nell McAndrew. Aanvankelijk leek zij een goede keuze, en zij gaf zelf aan zeer 

verheugd te zijn om in de huid van Lara Croft te mogen kruipen – het gaf haar het 

gevoel geliefd te zijn.51 Al snel begonnen de problemen echter. McAndrew gaf zelf toe 

een borstvergroting te hebben laten uitvoeren om de buste van Lara beter te kunnen 

benaderen.52 Daar bleef het niet bij: in augustus 1999 poseerde Nell McAndrew naakt 

voor het blad Playboy, in haar rol van Lara Croft, waarbij de naam Tomb Raider 

werd vermeld. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen om te zorgen dat die 

merknaam uit het blad verwijderd zou worden, en Nell McAndrew kon vertrekken als 

officieel Lara-model.53 

                                                 
49 Jesse Schedeen, ‘The many looks of Lara Croft – live action’ 
http://stars.ign.com/articles/906/906093p1.html (12-2-2009). 
50 Fabian Blache III, Lauren Fielder, ‘History of Tomb Raider’ 
http://www.gamespot.com/features/tombraider_hist/p6_01.html (12-2-2009). 
51 Björn Thuresson, ‘Space and character representation in interactive narratives’ 
http://cid.nada.kth.se/pdf/cid_54.pdf (20-8-2003). 
52 Jesse Schedeen, ‘The many looks of Lara Croft – live action’ 
http://stars.ign.com/articles/906/906093p3.html (13-2-2009). 
53 Fabian Blache III, Lauren Fielder, ‘History of Tomb Raider’ 
http://www.gamespot.com/features/tombraider_hist/p6_01.html (13-2-2009). 
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 Hier is overigens een interessante parallel te ontdekken met een andere 

fictieve celebrity, James Bond. Deze geheim agent, hoewel hij niet in het echt bestaat, 

heeft toch een dermate grote hoeveelheid roem verworven dat hij gerust een celebrity 

genoemd zou kunnen worden.54 Algemene concepten, zoals James Bond en Lara 

Croft, kunnen zelfs belangrijker zijn dan beroemde acteurs.55 In die zin is het 

begrijpelijk dat Eidos gemakkelijk tot het besluit komt om een model te ontslaan – 

het belangrijkste is dat het concept Lara Croft geen schade ondervindt. 

 Na enkele jaren waarin andere Lara-

modellen de honneurs waarnamen, verschenen in 

de jaren 2001 en 2003 de films over Lara Croft, 

met als hoofdrolspeelster Angelina Jolie.56 Hoewel 

zij niet dezelfde rol vervulde als de Lara-modellen, 

heeft zij wel een vergelijkbare invloed gehad op de 

beeldvorming rond Lara. Net als Nell McAndrew 

spreekt ook Jolie haar appreciatie uit voor Lara. 

Zij zegt onder andere dat Lara’s karakter 

overeenkomsten vertoont met dat van haar, en dat 

zij geleerd heeft van Lara’s vastberadenheid.57 Die 

liefde voor Lara was er wel niet altijd, maar 

ontstond pas toen Jolie haar beter leerde kennen. 

Hierover zegt zij: ‘Like every woman, I'd go, “Ugh, 

her! Oh, boy, there's a woman who makes me look average and feel inferior.” I hated 

her. I'm praying now I can live up to her.’58 In het geval van Angelina Jolie leidde die 

liefde voor Lara niet tot taferelen als bij Nell McAndrew, en Jolies verbeelding van 

Lara kan dan ook als een succes worden gezien voor Lara’s imago. 

 Het laatste model dat hier zal worden besproken, is het huidige officiële Lara-

model: Alison Carroll. In 2008 werd deze turnster annex receptioniste gevraagd om 

Lara Croft te verbeelden, en Carroll greep deze mogelijkheid meteen aan om tegelijk 

                                                 
54 John Zimmerman, Lesh Parameswaran, and Kaushal Kurapati, ‘Celebrity recommender’ 
http://www-2.cs.cmu.edu/~johnz/pubs/2002_AH_Celeb.pdf (4-10-2006). 
55 David Carr, ‘Major stars not so crucial as concept trumps celebrity’, The New York Times, 23 juni 
2003. 
56 Jesse Schedeen, ‘The many looks of Lara Croft – live action’ 
http://stars.ign.com/articles/906/906093p6.html (13-2-2009). 
57 Chris Heath, ‘Blood sugar sex magic’, Rolling Stone, 5 juli 2001. 
58 Chris Taylor, Stephen Short, ‘Watch out, Indiana, here comes Lara Croft’, Time 157/12 (2001) 66-67. 

Figuur 5 De gewraakte cover van 
Playboy met Nell McAndrew 
Bron: 
http://j.bdbphotos.com/pictures/D/1
L/D1A5B8P_large.jpg (14-10-2008). 



 19 

met Lara’s roem ook haar eigen roem wijd te verbreiden.59 Want het spelen van Lara 

heeft Carroll zeker veel roem gebracht. Enkele maanden na haar aanstelling als 

officieel model vertelde Carroll al zeven huwelijksaanzoeken te hebben gehad, evenals 

een grote hoeveelheid fanmail. Vooral de huwelijksaanzoeken waren voor haar erg 

prettig, omdat ze al had aangegeven haar rol als Lara Croft te zullen gebruiken om 

haar zoektocht naar een man wat meer ruchtbaarheid te geven.60 

 Toch is ook Carrolls weergave van Lara niet geheel en al vlekkeloos verlopen. 

Bij een gelegenheid werd haar de vraag gesteld wanneer de tombe van Toetanchamon 

werd ontdekt – Lara Croft is immers archeologe – maar zij moest het antwoord op 

die vraag schuldig blijven. Hierdoor geërgerd riep zij een medewerker uit haar 

entourage, die ervoor zorgde dat het interview werd beëindigd.61 Hieruit blijkt maar 

weer eens dat de constructie van een celebrity zeer belangrijk blijft – zo belangrijk 

zelfs dat vertegenwoordigers van Eidos aanwezig zijn bij interviews met ‘Lara’, om zo 

nodig in te grijpen. De invloed die producenten hier uitoefenen op het product Lara 

Croft is vergelijkbaar met de eerder genoemde Lara Croft Style Guide, waarmee 

producenten invloed uitoefenen op mediaberichten en reclame. Ook hierin valt er 

weer een parallel te trekken met echte celebrities, die gewoonlijk worden begeleid 

door PR-medewerkers, die zorg moeten dragen voor de gewenste weergave van hun 

protegés in interviews.62 

 

Conclusie 

Net als in de constructie door de producenten, zijn ook in Lara’s weergave in de 

media parallellen te ontdekken met beroemdheden van vlees en bloed. In alle drie de 

besproken onderdelen – mediaberichten, reclame en modellen – is te zien hoe het 

imago van Lara Croft zo nodig wordt bijgestuurd, bijvoorbeeld door middel van de 

Lara Croft Style Guide, of door aanwezig te zijn bij een interview, klaar om in te 

grijpen wanneer dat nodig is. Ook is gebleken dat Lara door collega-beroemdheden 

als een echte beroemdheid wordt gezien, zoals bij de genoemde muzikanten en 

Hollywood-actrice Angelina Jolie. In ieder geval is Lara als celebrity belangrijker dan 

                                                 
59 Jonathan Weinberg, ‘Meet the sexy new Lara Croft’, The Sun, 11 augustus 2008. 
60 Jonathan Weinberg, ‘Tomb Raider mode Alison Carroll has had a Lara fun as Lara Croft in 2008’ 
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/fun/gizmo/article2083561.ece (13-2-2009). 
61 Ludwig Kietzmann, ‘Lara Croft claims to be an archaeologist’ 
http://www.joystiq.com/2008/11/07/lara-croft-claims-to-be-an-archaeologist/ (13-2-2009). 
62 David Hesmondhalgh, ‘Producing celebrity’, in Jessica Evans and David Hesmondhalgh (eds.), 
Understanding media: Inside celebrity (Maidenhead 2005) 110-111. 
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de modellen door wie ze wordt vertolkt, zoals ook met de fictieve figuur James Bond 

het geval is. 

 Tot nu toe heeft het onderzoek zich echter vooral gericht op de constructie. 

Hoewel van de media gezegd zou kunnen worden dat Lara daarin vooral wordt 

beschreven in plaats van geconstrueerd, vinden producenten het toch belangrijk om 

invloed uit te oefenen op de media – per slot van rekening wordt Lara door fans mede 

op basis van die media geconstrueerd. Daarom is het belangrijk om ook de receptie te 

onderzoeken door de eigenlijke consumenten: de fans van Lara Croft. In hoeverre 

worden zij beïnvloed door wat de producenten hen voorschotelen? Over die vraag 

gaat het volgende hoofdstuk. 
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4. Receptie door de fans 

 

‘Luscious, Likeable, Lovely, Loving, and Loved. Lonely sometimes? A Landmark in 

computer game history. You speak everyone’s Language, a top Lass. […] An Achiever, 

Accurate (You never miss!) and heavily Acclaimed by all.’ Deze bijna religieuze tekst 

is een onderdeel van een liefdesgedicht van een fan aan Lara Croft.63 Fans van Lara 

Croft kunnen zeker niet beschuldigd worden van een gebrek aan fanatisme, en ze zijn 

dan ook een dankbaar onderwerp voor academisch onderzoek. 

 Dat academische onderzoek richt zijn pijlen echter veelal op hetzelfde doel: 

seksualiteit. Zoals al in het historiografisch overzicht is besproken, concentreren veel 

studies zich op dat aspect – ook in verband met de fans. Lara’s overdreven 

vrouwelijke voorkomen wordt vaak aangehaald als reden voor haar populariteit 

onder mannelijke fans, maar dan blijft wel de vraag bestaan waar al die vrouwelijke 

fans dan vandaan komen.64 

 Ook Bob Rehak heeft enkele opmerkelijke beweringen gedaan betreffende de 

fans van Lara Croft. Zo zegt hij dat fans van Lara haar net zo behandelen als fans van 

een echte celebrity hun idool behandelen, bijvoorbeeld door middel van het schrijven 

van fanfictie. Volgens hem willen Lara’s fans haar zien als een levend persoon: ‘she 

must live so that fans can live through her’.65 De vraag is echter of al haar fans haar 

wel zo serieus nemen; sommige zien haar misschien slechts als een van de vele 

hoofdfiguren in een computerspel, en zijn haar vergeten zodra ze het spel hebben 

afgesloten. 

 Een andere bewering van Rehak is zonder al te veel onderzoek al te 

weerleggen. Zo spreekt hij over ‘cosplay’ – het zich verkleden als een beroemd figuur, 

zoals een karakter uit Star Trek of Star Wars. Ook fans van Tomb Raider doen 

hieraan, maar Rehak zegt dat de laatstgenoemde verschillen van andere fans, omdat 

alleen Lara wordt geïmiteerd, en daarmee een nadruk wordt gelegd op het aspect van 

seksualiteit.66 Op de site Tomb Raider Chronicles staat echter een overzicht van door 

fans geproduceerde werken, waaronder foto’s van zichzelf verkleed als een personage 

uit de Tomb Raider spellen. Uit dat overzicht blijkt iets heel anders dan wat Rehak 

                                                 
63 Deuber-Mankowsky, Lara Croft, 1. 
64 Cassell, ‘Chess for girls?’, 30-31. 
65 Rehak, ‘Mapping’, 484. 
66 Ibid., 488. 
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beweert: hoewel er voor Lara Croft verreweg de meeste foto’s zijn, namelijk 421, is er 

ook een grote hoeveelheid te vinden van mannelijke fans die een mannelijke versie 

van Lara’s kostuum hebben gemaakt en aangetrokken: 212 foto’s. Opvallend is verder 

dat verscheidene andere personages, buiten Lara Croft, onderwerp zijn van imitatie 

door deze cosplayers, en al deze personages – zeven maar liefst – zijn van het 

mannelijk geslacht, samen goed voor 95 foto’s.67 

 Alleen al omwille van deze afwijkende onderzoeksresultaten is het nuttig om 

de fans nader te onderzoeken, maar er is ook nog een andere reden waarom dit 

onderzoek belangrijk is. Producenten kunnen namelijk nog zo veel moeite doen om 

hun visie in een bepaalde vorm, of tekst, te gieten, maar een dergelijke tekst is 

meestal op verschillende manieren uit te leggen. Dit is wat Stuart Hall bedoelt met 

zijn model van ‘readings’. Hij spreekt van een ‘preferred reading’, dit is de lezing die 

de producent van een tekst erin heeft willen leggen. Dan is er ook nog sprake van een 

‘oppositional reading’, waarbij de ontvanger van de tekst deze juist op een 

tegenovergestelde manier uitlegt. Tot slot kan de lezer een compromis sluiten, de 

zogenoemde ‘negotiated reading’, waarbij de lezer de oorspronkelijke visie van de 

producent slechts gedeeltelijk overneemt.68 In het geval van Lara Croft wil dit zeggen 

dat niet alle fans klakkeloos zullen aannemen dat Lara voor hen een rolmodel is, 

terwijl andere fans hier juist wel mee zullen instemmen. Welke groep van fans de 

overhand heeft kan een belangrijke indicator zijn voor de overheersende ‘reading’. 

 Vandaar dat ik een aantal fans heb ondervraagd over hun beleving van Lara 

Croft. Dit heb ik gedaan via internet, in eerste instantie door vragen te stellen op 

internetfora waar grote hoeveelheden fans dagelijks van gedachten wisselen over 

Lara Croft. In verband met de eerder genoemde cosplayers heb ik ook een aantal van 

hen naar hun ideeën over Lara gevraagd. De reden voor het gebruik van internet als 

bron is dat het gemakkelijk toegankelijk is – niet alleen voor onderzoek, maar ook 

voor de fans zelf, zodat er vanzelf plaatsen op internet ontstaan waar fans als het ware 

samenklonteren. Daarnaast is internet een medium waar goed duidelijk wordt dat 

fans niet alleen consumeren, maar ook produceren. Zij produceren betekenissen uit 

wat zij lezen, maar hun productiviteit kan soms verder gaan: ze kunnen zelf teksten 

produceren die de officiële tekst uitbreiden, en er soms zelfs mee wedijveren.69 In het 

                                                 
67 ‘Tomb Raider fan content’ http://www.tombraiderchronicles.com/fans/index.html (13-2-2009). 
68 Bonner, ‘The celebrity’, 60, 63. 
69 John Fiske, Understanding popular culture (London 1990) 148. 
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geval van Lara Croft kan dat de vorm aannemen van door fans gemaakte tekeningen, 

fanfictie, of cosplay, waarop in dit onderzoek de nadruk zal worden gelegd. 

 

Reacties van fans 

De eerste bewering die door een aantal wetenschappers als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd, is dat Lara haar succes vooral te danken heeft aan het feit dat zij de 

kenmerken heeft van een sekssymbool. Zoals in het hoofdstuk over Lara’s constructie 

reeds is opgemerkt, is het de bedoeling geweest om Lara voor zowel vrouwelijke als 

mannelijke gamers aantrekkelijk te maken, maar de nadruk moest zeker niet liggen 

op haar overdreven vrouwelijke vormen. De vraag is of dat is gelukt: zien de fans Lara 

vooral als een rolmodel, of toch meer als sekssymbool? 

 De meningen hierover zijn verdeeld. ‘LaraCroftRox’, een van de 

ondervraagden, ziet Lara meer als rolmodel, en zij houdt van Lara omdat ze breekt 

met het stereotype van een vrouw: Lara is sterk en onafhankelijk. Ook 

‘paramore_lover’ ziet in Lara meer een rolmodel dan een sekssymbool. Opvallend 

genoeg vindt hij Lara niet slechts een rolmodel voor vrouwen, maar ook voor 

mannen: ‘Women as a person they can try and be, nice figure, dangerous and brave. 

And the same for men. Someone they can look up to.’ In dit antwoord zit echter 

tegelijkertijd een echo van seksualiteit verscholen – een van de positieve 

eigenschappen die vrouwen zouden kunnen navolgen is het hebben van een mooi 

figuur. De fan die zich ‘dude_raider’ noemt zegt Lara ook als een rolmodel te zien, 

maar plaatst daarbij wel de kanttekening dat Lara waarschijnlijk niet zo succesvol zou 

zijn als ze niet zo’n slank figuur had: ‘thats the way the media is today. Very much 

against the larger folk.’ Op een andere fan, genaamd ‘arakanga’, heeft Lara Croft een 

heel concrete invloed – door Lara’s voorbeeld kan zij zichzelf zijn: ‘Many people today 

think that a woman should be home and raise kids, take care of the house etc. Lara is 

a perfect example that women can be much more.’ 

 Interessant is verder nog het voorbeeld van een mannelijke fan, ‘Max 28’, die 

Lara als een rolmodel beschouwt. Hij merkt op dat het maar goed is dat hij geen 

meisje is, anders zou hij meer als Lara dan zichzelf willen zijn. Vervolgens noemt hij 

een concrete situatie waaruit blijkt dat Lara soms in grote mate invloed uitoefent op 

haar fans: ‘I take the best points in Lara and take them into account for myself. Like 

when I'm rockclimbing/abseiling, I tell myself too be fearless like Lara.’ De 
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ambiguïteit tussen rolmodel en sekssymbool komt bij deze fan ook tot uiting: hij ziet 

Lara niet als een sekssymbool, maar erkent wel dat zij een mooie vrouw is. 

 Aan de andere kant zijn er ook fans die duidelijk waarnemen dat Lara Croft 

zowel in de categorie van rolmodel als van sekssymbool valt. Zo beschrijft 

‘adobeARTIST’ hoe Lara haar sexy uiterlijk gebruikt om bepaalde dingen in een spel 

gedaan te krijgen. Tegelijkertijd ziet ‘adobeARTIST’ Lara’s vastberadenheid en 

archeologische kennis als navolgenswaardige eigenschappen. Opvallend is dat 

‘altarserver’ zegt dat Lara eigenlijk teveel schiet om een echt rolmodel te zijn, maar 

uiteindelijk is Lara’s sterke wil voor deze fan toch reden om haar als rolmodel te zien. 

Wat uit deze reacties blijkt, is dat sommige fans verder gaan dan de oppervlakte, en 

echt nadenken over de constructie van hun idool. Dat ze dit ook al deden voordat ik 

hen vragen stelde, blijkt wel uit een discussie van fans over Lara’s 

lichaamsverhoudingen, waarin zij spreken over de makers van Lara, die haar een 

bovengemiddelde borstomvang hebben gegeven, en de implicaties die dit zou hebben 

op Lara’s imago.70 Er is zelfs een compleet subforum waar fans kunnen speculeren 

over de reden van Lara’s succes.71 

Wanneer dit nadenken de overhand krijgt over het appreciëren van het idool, 

kunnen die fans geschaard worden onder wat Joshua Gamson de postmodernisten of 

‘antibelievers’ noemt. Het ziet er echter naar uit dat de genoemde Lara-fans vallen 

onder een andere door Gamson gedefinieerde groep: de ‘second-order traditionalists’ 

– zij behouden wel hun geloof in de realiteit van ‘hun’ celebrity, maar tegelijk zien zij 

dat er een zekere mate van constructie aan hun idool ten grondslag ligt.72 

 Om hier een zinniger conclusie over te trekken, zou het nuttig zijn om nog een 

aspect te onderzoeken. Ik heb daarom ook de vraag voorgelegd of Lara wordt gezien 

als een werkelijke persoon, en de antwoorden daarop kunnen een verder licht werpen 

op de kwestie. Bovendien kan eruit blijken of Bob Rehak gelijk heeft met zijn 

bewering dat fans van Lara Croft haar net zo behandelen als een echt, levend persoon. 

 Wat hierbij opvalt is dat de fans Lara niet zien als een echt persoon, maar de 

illusie wel levend willen houden. Zo is ‘adobeARTIST’ er vlug bij om te zeggen: ‘I 

haven't quite lost my grip on reality yet to not be able to distinguish reality from a 

fiction’. Dat wil echter niet zeggen dat fans die dit zeggen daarmee automatisch onder 

                                                 
70 ‘Lara’s cheast…a tad disgusting?’ http://pli.planetlara.com/discuss_fullthread.asp?thread=414873 
(24-5-2009). 
71 ‘Why Lara’ http://pli.planetlara.com/discuss_index.asp?topic=Why%20Lara (24-5-2009). 
72 Joshua Gamson, Claims to fame. Celebrity in contemporary America (Berkeley 1994) 146-147. 
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Gamsons groep van postmodernisten vallen. Dit wordt geïllustreerd door een reactie 

van een andere fan, die zegt dat hij Lara niet ziet als een werkelijk persoon, maar wel 

als ‘echter’ dan andere fictieve figuren in computerspelen: ‘Perhaps along the lines of 

Santa; a character that is a part of the culture more than in the games.’ Deze 

antwoorden bevestigen het eerdere vermoeden dat fans van Lara vooral ‘second-

order traditionalists’ zijn – ze houden de traditie hoog van de echtheid van hun idool, 

terwijl ze hun ogen niet sluiten voor Lara’s constructie. 

 Een reden waarom Lara uiteindelijk niet werkelijk ‘echt’ kan zijn, is omdat zij 

figureert in een computerspel. Eén fan antwoordt op de vraag of Lara een echt 

persoon is het volgende: ‘I just can't see that happenning. If she was she would 

probley [sic] end up in jail for killing all the tigers and people.’ Deze beperking zal er 

altijd voor zorgen dat virtuele celebrities nooit helemaal gelijk zullen zijn aan hun 

tegenhangers van vlees en bloed, hoewel bij sommige fans de verschillen wel erg klein 

zijn, zoals blijkt uit deze reactie: ‘I know shes [sic] not real, but still i [sic] look up to 

her as if she was real.’ 

 Uit de reacties van fans blijkt ook dat zij grotendeels de ‘preferred reading’ 

overnemen, iets dat Rehak ook al signaleerde in de teksten die fans zelf produceren.73 

Positieve eigenschappen van Lara worden opgesomd, zoals haar kracht, intelligentie 

en onafhankelijkheid. Tegelijkertijd noemen verschillende fans ook haar 

aantrekkelijke uiterlijk. Hun reacties komen in dit opzicht precies overeen met de 

opzet van de producenten, hier verwoord door Toby Gard: ‘Lara was designed to be a 

tough, self-reliant, intelligent woman. She confounds all the sexist cliches apart from 

the fact that she’s got an unbelievable figure.’74 

 Nog een interessant aspect om te onderzoeken, is of de fans van Lara ook 

fanfictie produceren, zoals Bob Rehak zegt. Om dit te weten te komen, heb ik fans nog 

een vraag voorgelegd, namelijk of zij een eigen verhaal bedenken rond het karakter 

Lara Croft. Van de zeven fans die op deze vraag hebben geantwoord, zeggen slechts 

twee dat zij dit inderdaad doen. De reactie van de overige vijf kan worden samengevat 

met het antwoord van een van hen: ‘I pretty much go with what's provided. Young 

aristocratic girl survives plane crash. Soon later loses mother and then later on father. 

The experience of surviving transforms her into the strong, determined adventurer 

and begins her on her path to archeological discovery. What more would we need?’ 

                                                 
73 Rehak, ‘Mapping’, 484. 
74 Cassell, ‘Chess for girls?’, 30. 
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Wanneer het verhaal dat door de producent is neergezet zó sterk is, hebben 

fans klaarblijkelijk weinig behoefte aan het zelf maken van een achtergrondverhaal. 

Dit wil echter niet zeggen dat fans van Lara Croft helemaal geen behoefte hebben aan 

het schrijven van fanfictie, maar zij blijven daarbij wel binnen het door de producent 

getrokken kader. Deze reactie van een fan is daar illustratief voor: ‘Well I write fan 

fiction, but I try to stick to at least one of the official back stories.’ Bob Rehak heeft 

dus gelijk: fans van Lara Croft produceren zelf ook en voegen zo weer toe aan Lara’s 

‘canon’, maar daarbij moet wel worden opgemerkt dat ze grotendeels de richtlijnen 

van de producent volgen. De fans op internetfora zijn hiermee in kaart gebracht, 

maar wat vinden de nog fanatiekere fans, degenen die zichzelf als Lara kleden? 

 

Cosplay 

Cosplay is een afkorting van ‘costume play’.75 Uit die naam blijkt al waar cosplayers 

zich mee bezighouden: ze hullen zich in een kostuum van hun favoriete karakter. Dit 

fenomeen is ontstaan in de Japanse 

fancultuur, maar is inmiddels gemeengoed 

onder fans van allerlei pluimage.76 

Verscheidene fans van Lara Croft hebben 

zich ook volledig op deze activiteit gestort, 

en ik heb enkele van hen gevraagd naar wat 

hen daartoe heeft gemotiveerd, en hoe zij 

het ervaren om in de huid van hun idool te 

kruipen. 

 Wat opvalt uit de reacties is dat 

vrouwen en meisjes zich vaak zelfzekerder 

dan anders voelen wanneer ze als Lara zijn 

verkleed. Ze nemen als het ware niet alleen 

Lara’s uiterlijk, maar ook haar 

karaktereigenschappen over. Dit komt 

overeen met Fiskes beschrijving van fans 

van Madonna. Hij spreekt over een groep 

meisjes die zich hult in kleren als die van 

                                                 
75 Hank Stuever, ‘What would Godzilla say?’, The Washington Post, 14 februari 2000. 
76 Henry Jenkins, Fans, bloggers, and gamers. Exploring participatory culture (New York 2006) 152. 

Figuur 6 Een mannelijke en een vrouwelijke 
fan kruipen in de huid van Lara Croft 
Bron: 
http://www.tombraiderchronicles.com/images
/lara_male_lookalikes_01/screen049.jpg (5-6-
2008). 
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Madonna, met als gevolg dat zij zich onafhankelijker en zelfverzekerder voelen.77 

Hieruit blijkt eens te meer dat Lara dezelfde uitwerking op mensen kan hebben als 

een echte celebrity – misschien is Lara’s uitwerking nog wel sterker – en daarmee 

weer vergeleken kan worden met beroemdheden van vlees en bloed. 

 Tegelijk blijkt wel dat cosplayers hun verkleedpartijen toch vooral als een 

hobby zien. Op de vraag of ze Lara zouden willen zijn, antwoorden de meesten 

terughoudend. Zelfs in het geval van een antwoord waarin de cosplayer vertelt Lara 

als ideaalbeeld te zien, is toch te lezen dat zij niet zozeer Lara zelf wil zijn, als wel ‘als 

Lara’ wil zijn: ‘of course I wanna be so militant and sexy, as she’. Ook hier is dan te 

zien dat zelfs de meest fanatieke fans, de cosplayers, Lara toch vooral een illusie 

willen laten zijn, en dat zij zich niet volledig overgeven aan de door Eidos geschapen 

fantasiewereld. 

 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat er een aantal onjuiste voorstellingen bestaan over fans 

van Lara Croft – die komen wellicht voort uit een gebrek aan onderzoek naar die fans. 

Uit mijn voorlopige onderzoek is gebleken dat Lara’s fans haar niet exclusief als echt 

persoon behandelen, maar wel degelijk de constructie achter haar persona zien en 

erkennen. Voorts is ook gebleken dat, hoewel zij de constructie erkennen, de fans er 

toch voor kiezen om vooral de ‘preferred reading’ over te nemen – hierin heeft Rehak 

wel gelijk gekregen. Tot slot is ook nog duidelijk geworden dat de cosplayers een 

zekere overeenkomst vertonen met een groep fanatieke Madonnafans, waarmee er 

weer een overeenkomst is tussen Lara en echte celebrities, bovenop de al in eerdere 

hoofdstukken gesignaleerde overeenkomsten. 

                                                 
77 John Fiske, Reading the popular (London 1990) 100. 
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5. Lotgevallen van ‘echte’ celebrities 

 

In de voorgaande hoofdstukken werd hier en daar al aangestipt hoe, op elk van de 

drie behandelde gebieden, Lara Croft overeenkomt met niet-virtuele celebrities. Om 

deze overeenkomsten echter nog duidelijker voor het voetlicht te brengen, zullen in 

dit hoofdstuk een aantal voorbeelden de revue passeren uit het leven van echte 

celebrities, die erg veel lijken op de gebeurtenissen uit het ‘leven’ van Lara Croft als 

celebrity. 

 

Constructie: Miley Cyrus en Gwen Stefani 

Een celebrity die, net als Lara Croft, haar roem vooral te danken heeft aan de 

producent die haar construeerde, is Miley Cyrus. Zij 

speelt het hoofdpersonage in de tv-serie Hannah 

Montana, die door Disney geproduceerd wordt voor 

kinderen. De ophef was dan ook groot toen in 2008 

bekend werd dat de vijftienjarige Cyrus had 

geposeerd met ontbloot bovenlijf, weliswaar met 

haar rug naar de fotocamera en bedekt met een 

laken. Veel ouders vonden de foto, die smaakvol was 

bedoeld, niet passen bij een meisje dat voor veel 

kinderen een rolmodel was. 

 Om verdere imagoschade voor Disney’s 

paradepaardje, Hannah Montana, te voorkomen, 

werd vanuit de producent direct gereageerd. Vanity 

Fair, het blad waarin de foto was gepubliceerd, had 

de jonge Cyrus gemanipuleerd om de verkoopcijfers 

op te krikken, zo luidde het officiële antwoord van 

Disney. Het interessante aan dit voorbeeld is dat 

Miley Cyrus de fotosessie aanvankelijk had gezien 

als artistiek, maar later – kennelijk onder de druk 

van Disney – veranderde zij van mening. Zij 

verklaarde, nadat de ophef was ontstaan, zich te schamen voor het verkeerde 

voorbeeld dat zij voor haar fans had gesteld. Dat haar nieuwe inzicht waarschijnlijk 

Figuur 7 De foto van Miley Cyrus 
die Disney in een moeilijk parket 
bracht 
Bron: 
http://image.guardian.co.uk/sys-
images/Arts/Arts_/Pictures/2008/0
4/30/cyrus230.jpg (30-4-2008). 
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door Disney was ingegeven, blijkt wel uit dit citaat van Gary Marsh, een topman van 

de Disney Channel Worldwide: ‘For Miley Cyrus to be a “good girl” is now a business 

decision for her.’78 

 Uit dit voorbeeld blijkt wel hoe ook echte celebrities te maken hebben met een 

producent. Toen Miley Cyrus poseerde voor een suggestieve foto, dreigde dit schade 

te veroorzaken voor Hannah Montana, het personage dat zij voor Disney vertolkte. 

Dit geval vertoont opmerkelijke overeenkomsten met het eerder genoemde voorbeeld 

van Nell McAndrew, die door haar fotosessie voor Playboy in botsing kwam met de 

producenten van Lara Croft. In het geval van Miley Cyrus volgde wel geen ontslag, 

maar de krachtige reactie van Disney en later van Cyrus zelf, geeft aan dat de 

handhaving van een positief imago voor producenten een prioriteit is. 

 Waarin echte celebrities echter verschillen van virtuele celebrities als Lara 

Croft, is dat ze niet noodzakelijkerwijs een producent moeten hebben om hun imago 

te creëren of aan te passen. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het voorbeeld van 

Gwen Stefani. Deze zangeres heeft zichzelf het imago aangemeten van een ‘coke 

whore’, op basis van een personage uit de film Scarface, en ze doet ook veel moeite 

om op gewicht te blijven.79 Dit geeft aan hoe zeer zij met haar publieke imago bezig is 

– in feite is zij haar eigen ‘producent’. Zoals Lara Crofts imago voor haar wordt 

geproduceerd door haar ontwerpers, zo wordt Stefani’s publieke imago door haarzelf 

geconstrueerd. 

 

Media: Moke en Playboy 

Eerder was al aan de orde hoe modeontwerpers gebruik maakten van Lara om hun 

eigen kleding aan te prijzen, en hoe Lara daardoor zelf ook weer grotere roem 

verwierf. In de echte wereld is het feitelijk niet anders. Een voorbeeld hiervan is de 

Nederlandse band Moke, waarvan de leden gezien worden als goed gekleed, vooral 

omdat ze in de kleren worden gestoken door de bekende modeontwerper Karl 

Lagerfeld. Een dergelijk partnerschap zorgt ervoor dat Moke extra in de 

belangstelling komt te staan, want niet zomaar elke band wordt gekleed door een 

beroemde ontwerper. Andersom profiteert ook Lagerfeld van zijn verbintenis met 

Moke: hij wil zich identificeren met ‘coole muziek’ als die van Moke, en de band moet 

                                                 
78 Brooks Barnes, ‘Revealing photo threatens a major Disney franchise’, The New York Times, 28 april 
2008. 
79 Clark Collis, ‘Holla Back’ http://www.ew.com/ew/article/0,,1562569,00.html (19-4-2009). 
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dan ook voor promotie van zijn kledinglijn zorgen.80 Zowel de echte celebrities van 

Moke als de virtuele celebrity Lara Croft blijken derhalve in trek bij modeontwerpers. 

 In dit hoofdstuk werd ook al kort een overeenkomst aangestipt tussen het 

poseren voor een suggestieve foto van Miley Cyrus en de ‘misstap’ die Nell McAndrew 

beging door te poseren voor Playboy. Dat dit laatste geval niet op zich staat in de 

wereld van echte celebrities, zal blijken uit de volgende voorbeelden. Daaruit zal 

echter eveneens duidelijk worden dat niet door iedereen op dezelfde wijze wordt 

gereageerd als iemand poseert voor een mannentijdschrift. 

 In 2009 reageerde zwemster Amanda Beard op de commotie die was ontstaan 

nadat zij naakt had geposeerd voor Playboy. Zij vergeleek haar actie, en de ophef die 

daarvan het gevolg was, met een actie van zwemmer Michael Phelps, die kort 

daarvoor betrapt was op het gebruik van softdrugs tijdens een feestje. In een artikel 

van Associated Content werd echter duidelijk gemaakt dat de twee niet met elkaar te 

vergelijken zijn. In Amerika is de actie van Phelps namelijk illegaal, terwijl dat van 

Beards fotosessie niet kan worden gezegd. De gevolgen waren dan ook ernstiger voor 

Phelps, die het risico liep om sponsorcontracten te verliezen en drie maanden werd 

geschorst, dan voor Beard, die slechts door een handvol officials vuil werd 

aangekeken.81 

 Een ander geval van iemand die poseerde voor Playboy had verstrekkender 

gevolgen. In 2007 poseerde Michelle Manhart, een Amerikaanse marinier, voor dit 

mannenblad. Haar status als soldaat werd daarbij benadrukt, zoals bij de foto’s van 

Nell McAndrew haar rol als Lara Croft werd gebruikt om het blad aan te prijzen. Het 

Amerikaanse leger was niet gecharmeerd van Manharts actie, en zij werd dan ook 

ontslagen. De reacties van het publiek waren gemengd, zoals blijkt uit de 

commentaren bij een online artikel over de affaire. Sommigen vinden dat Manhart 

niet gestraft had moeten worden, anderen spreken juist schande over wat zij heeft 

gedaan.82 Hieruit blijkt wel dat mensen niet onverdeeld negatief zijn over vrouwen 

die poseren voor mannenbladen, maar celebrities hoeven niet te verwachten dat hun 

imago onaangetast blijft als ze dit doen. 

 

                                                 
80 ‘Lagerfeld steekt Moke in de kleren’ 
http://www.popinstituut.nl/Schedule/NewsDetail.aspx?Id=5916 (26-4-2009). 
81 Saul Relative, ‘Amanda Beard compares Playboy pictures with Michael Phelps bong shot photo’ 
http://www.associatedcontent.com/article/1452565/amanda_beard_compares_playboy_pictures.ht
ml (2-5-2009). 
82 ‘Sergeant in trouble for Playboy spread’ http://www.army.com/blog/item/2610 (2-5-2009). 
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Fans: Gert Verhulst en celebrity cosplay 

De invloed die fans kunnen uitoefenen op celebrities, is niet gering, en soms zelfs zeer 

direct waarneembaar, zoals in het nu volgende voorbeeld. In 1991 nam Gert Verhulst 

samen met de sprekende hond Samson – de pop die hem roem en zelfs een groot 

productiebedrijf zou opleveren – een liedje op met de boodschap dat, eenmaal in het 

bezit van tien miljoen, hij een kermis zou geven met liters limonade en honderd kilo 

chocolade. In 2007 vatte een fan het ludieke idee op om Gert aan deze belofte te 

houden – hij publiceerde een website om Gerts aandacht te vestigen op de gedane 

belofte. De actie had succes, want Studio 100 – het productiebedrijf van Gert Verhulst 

– nam notitie van de website en deelde 1000 kaarten uit voor een feest in een 

pretpark, waarbij de beloofde limonade en chocolade werd geserveerd.83 

 Hieruit blijkt wel dat fans serieus moeten worden genomen – zij kunnen 

immers een grote hoeveelheid media-aandacht genereren. Voor een bedrijf als Eidos, 

dat interactief entertainment maakt met Lara Croft, is het zeker belangrijk om naar 

fans te luisteren, vooral ook omdat gamers op internet hun mening aan de wereld 

verkondigen –uit onderzoek is gebleken dat de door fans op internet gepubliceerde 

meningen ook daadwerkelijk invloed hebben op de perceptie van een product.84 Dat 

het onderzoeken van fanreacties van belang is wordt derhalve ook gestaafd door dit 

voorbeeld uit de wereld van echte celebrities, maar daar houdt de vergelijking wat 

betreft fans wel op. Een ander aspect namelijk, dat hiervoor uitgebreid is besproken – 

cosplay – speelt bij fans van echte celebrities nauwelijks. 

 In Japan, het land waar cosplay vandaan komt, zijn kennelijk wel mensen die 

zich willen verkleden. Sommige meisjes kleden zich daar als westerse beroemdheden, 

omdat ze die als een ideaalbeeld van schoonheid beschouwen. Andersom zijn er ook 

westerse meisjes die juist Japans willen lijken.85 In dit opzicht lijken deze meisjes op 

fans van Lara Croft, die zich als Lara zelfzekerder – en wellicht mooier – voelen dan 

normaal. Deze vergelijking is ook al eerder gemaakt, bij het voorbeeld van 

Madonnafans die zich kleden als hun idool. 

 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat fans van Lara hun bezigheid meer zien 

als hobby – in tegenstelling tot bovengenoemde Japanse meisjes kleden zij zich in het 

dagelijks leven niet als hun idool. Ook voor wat betreft fanproductie gaan de 

                                                 
83 ‘Niks vergeten, Gertje?!’ http://www.gertje.info/ (2-5-2009). 
84 Chrysanthos Dellarocas, ‘Strategic manipulation of Internet opinion forums: Implications for 
consumers and firms’ http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=585404 (24-5-2009). 
85 ‘Imitating celebrity style’ http://www.mynippon.com/photos/photo82.htm (27-4-2009). 
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vergelijkingen tussen Lara Croft en echte celebrities mank. Zoals in het hoofdstuk 

over receptie door fans al bleek, is het gemakkelijk voor fans van een virtuele celebrity 

om het leven van hun idool in te vullen met zelfbedachte verhalen. Bij echte 

celebrities is dit moeilijk, omdat niets aan de fantasie wordt overgelaten – zelfs het 

privéleven wordt breed uitgemeten in de pers, zoals in het geval van de eerder 

genoemde Michael Phelps. 

 

Conclusie 

Uit de in dit hoofdstuk genoemde voorbeelden blijkt hoeveel overeenkomsten er zijn 

tussen Lara Croft en celebrities van vlees en bloed. In beide gevallen is duidelijk 

sprake van productie – de celebrity is meer een imago dan een werkelijk persoon, 

zoals Boorstin ook al aangaf. Bovendien behandelen de media zowel echte celebrities 

als Lara Croft min of meer gelijk, zoals is gebleken uit het voorbeeld van de band 

Moke, die net als Lara werd gebruikt om mode aan te prijzen. Lara is echter niet in 

alles met echte celebrities te vergelijken – het door de fans zelf invullen van een 

levensverhaal, door middel van bijvoorbeeld fanfictie, is typisch voor een virtuele 

celebrity, evenals het beoefenen van cosplay. Door de bank genomen zijn er echter 

voldoende parallellen tussen Lara Croft en niet-kunstmatige celebrities om haar als 

celebrity te kunnen betitelen. 
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6. Conclusie 

 

In de inleiding werd de vraag gesteld of het mogelijk is om een kunstmatige celebrity 

te creëren. Door een aantal deelaspecten van die vraag nader te onderzoeken, is 

getracht een antwoord op die vraag te vinden. Allereerst is de productiekant 

onderzocht. Daaruit is gebleken dat de constructie van Lara door de producenten van 

Eidos en Core overeenkomsten vertoont met de constructie van menselijke 

celebrities. Door de bedenkers van Lara is grote moeite gedaan om Lara als een zo 

aantrekkelijk mogelijk product, voor zowel vrouwen als mannen, in de markt te 

zetten. In feite is dit niet anders dan wat met beroemdheden gebeurt: ook zij krijgen 

een bepaald imago aangemeten dat hen zo aantrekkelijk mogelijk moet maken voor 

het publiek. En zoals ook is gebleken, is dit imago niet star en onwrikbaar – als de 

behoeften van het publiek veranderen, verandert het imago van de celebrity gewoon 

mee. Dit is het geval met celebrities in de echte wereld, maar het imago van de 

virtuele Lara wordt net zo goed bijgeschaafd. 

 Uit haar ontvangst in de media blijkt eveneens dat Lara goed vergeleken kan 

worden met echte celebrities. Opvallend is vooral dat menselijke celebrities haar 

bijna als een collega zien, of toch in ieder geval als iemand die bij kan dragen aan hun 

eigen succes, zoals in het geval van bands als U2 en Nine Inch Nails, en actrice 

Angelina Jolie. Ook uit het gedeelte over reclame is gebleken dat Lara te vergelijken is 

met menselijke celebrities. Zoals Daniel Boorstin veertig jaar geleden al aan de orde 

stelde, is er een wisselwerking tussen reclame en roem. Niet alleen producten die 

door celebrities worden aangeprezen vergaren meer roem; hetzelfde kan gezegd 

worden van celebrities die optreden in reclames. Met Lara is het niet anders: door 

haar optreden in reclames van wereldbekende merken heeft zij niet alleen die 

merken, maar ook zichzelf met nog grotere letters op de kaart gezet. Voorts is ook in 

de officiële Lara-modellen de invloed van constructie duidelijk geworden. Om Lara’s 

imago brandschoon te houden, moest hier en daar worden ingegrepen, bijvoorbeeld 

door een model te ontslaan, of door een interview af te kappen – net als bij interviews 

met Hollywoodcelebrities gebeurt. Ook is hier weer een wisselwerking te zien: de 

modellen vergaren meer roem via Lara, net als Angelina Jolie. 

 Het derde aspect dat is onderzocht, is de receptie door fans. Zoals is gebleken, 

worden er in academische publicaties veel beweringen gedaan over fans, beweringen 

die niet altijd worden gestaafd door onderzoek. Bij nadere bestudering van de fans 
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van Lara is namelijk gebleken dat ze wel wat complexer zijn dan weleens wordt 

gedacht. Zo bestaat het publiek niet alleen uit mannen die zich verlekkeren aan Lara’s 

figuur, maar tegelijk zijn haar fans niet alleen maar vrouwen die in een 

fantasiewereld leven waarin ze Lara’s eigenschappen perfect willen nabootsen. De 

waarheid over Lara’s fans is wat genuanceerder: zij zijn toch vooral ‘second-order 

traditionalists’, die graag de illusie van Lara’s leven hooghouden en vooral daarom de 

‘preferred reading’ ondersteunen, maar tegelijk absoluut niet blind zijn voor de 

constructie door de producent. Een dergelijke conclusie is te trekken uit wat door de 

cosplayers is gezegd: ook zij verliezen zich niet volledig in Lara, maar zien cosplay 

meer als hobby, en daarmee lijken ook zij onder Gamsons ‘second-order 

traditionalists’ te vallen. 

 Uit het hoofdstuk over echte celebrities blijkt dat Lara Croft in veel opzichten 

overeenkomt met niet-synthetische celebrities. Zo zijn echte beroemdheden eigenlijk 

constructies, net als Lara, en de schandalen die zij veroorzaken hebben gevolgen voor 

hun producenten. Fans zijn in beide gevallen groepen om rekening mee te houden, 

hoewel ze niet in alle opzichten te vergelijken zijn. Fans van Lara Croft houden zich 

meer bezig met constructie – door middel van bijvoorbeeld cosplay en fanfictie – 

hoewel ze zich daarbij wel laten leiden door de ‘preferred reading’ van de producent. 

 De uiteindelijke conclusie die uit deze deelonderzoeken kan worden getrokken, 

is dat het inderdaad mogelijk is om een kunstmatige celebrity te ontwikkelen. Er zijn 

op ieder punt in het proces – productie, receptie door media en receptie door fans – 

aanknopingspunten te vinden tussen Lara Croft en niet-kunstmatige celebrities. 

Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dat Lara Croft niet een volledig kunstmatige 

celebrity is. De producenten vonden het kennelijk noodzakelijk om menselijke 

vertegenwoordigers van hun creatie in te huren, in de vorm van officiële modellen en 

een filmactrice. Een interessante vraag voor toekomstig onderzoek zou dan ook 

kunnen zijn of een celebrity 100 procent virtueel kan zijn, zonder enige menselijke 

factor. In ieder geval is hier gebleken dat het mogelijk is om een virtueel personage 

beroemd te maken, oordelend naar de wereldwijde bekendheid van Lara, en de vele 

fans die haar in meer of mindere mate fanatiek volgen. 

 Uiteindelijk schuilt in Lara’s geschiedenis ook een les voor menselijke 

celebrities en hun agenten. De constructie van een imago moet zorgvuldig gebeuren, 

want de kleinste gebeurtenissen kunnen een smet werpen op het blazoen van een 

celebrity, zoals in het geval van Nell McAndrew en haar optreden als Lara in Playboy. 
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Bij een kunstmatige beroemdheid als Lara vallen dergelijke voorvallen nog redelijk in 

toom te houden, maar bij een menselijke beroemdheid wordt dit moeilijker – dit 

bleek bijvoorbeeld uit het voorbeeld van Miley Cyrus, die door Disney maar moeilijk 

in de hand kon worden gehouden. Wellicht is dit een argument om dan maar 

helemaal op kunstmatige celebrities over te schakelen, maar zoals gezegd, er lijkt toch 

altijd een behoefte te bestaan aan een menselijke factor. Volledige kunstmatigheid is 

derhalve moeilijk denkbaar, maar we komen er wel akelig dichtbij. 
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