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Dit boek van Hilde Van den Bulck en Sil Tambuyzer (Universiteit Antwerpen) biedt het 

Nederlandstalige publiek een kennismaking met de studie van het alomtegenwoordige en 

uitdijende celebrityfenomeen. Niet alleen in de film- en entertainmentsector worden continu 

celebrity’s geproduceerd, ook maatschappelijke instituties zoals de politiek, justitie of 

economie zijn onderhevig aan de wetten van de celebritycultuur. Dit levert interessante 

vraagstukken op over de invloed van celebrity’s op het publiek en de maatschappij, over het 

belang van authenticiteit en legitimiteit, of over de rol van de media in dit alles. Van den 

Bulck en Tambuyzer spitsen zich voornamelijk toe op de celebrity’s in strikte zin, namelijk de 

celebrity’s die voortspruiten uit de entertainmentindustrie, en laten de ontwikkelingen binnen 

andere maatschappelijke instituties grotendeels buiten beschouwing. Ze stellen zich daarbij 

drie doelstellingen: ten eerste willen ze via toegankelijke voorbeelden de kloof dichten tussen 

de academische en populaire kijk op de celebritycultuur. De auteurs slagen hier slechts 

gedeeltelijk in omdat de besprekingen soms te anekdotisch blijven en onvoldoende 

analytische en theoretische terugkoppeling krijgen – uitgeverij EPO beoogt dan ook een breder 

publiek dan louter een academisch. Ten tweede leggen Van den Bulck en Tambuyzer de 

visies van cultuurpessimisten (celebrity’s als symbool van cultureel verval) en -optimisten 

(celebritycultuur als basisdemocratie) in de weegschaal, wat een genuanceerd overzicht 

oplevert. Ten derde slagen ze ook in hun poging om de lezer te overtuigen dat celebrity’s 

meer zijn dan glamour en oppervlakkigheid door onder andere te wijzen op hun relevantie in 

de private en publieke sfeer. 

 

De Celebritysupermarkt valt uiteen in twee delen: het eerste deel verkent de celebritycultuur 

historisch en conceptueel, terwijl het tweede deel de normatieve dimensie uitvoerig toelicht, 

met hoofdstukken over onder meer het celebrityactivisme en het privéleven van celebrity’s als 

publiek referentiepunt. Dit laatste staven de auteurs als volgt: ‘De belangrijkste rol van 



celebrity’s tegenwoordig is die van morele en maatschappelijke toetssteen,’ (p. 13) waarbij 

‘celebrity’s de orde van de dag uitmaken en invloed uitoefenen op wat we denken, voelen en 

doen’ (p. 14). Toch is het belangrijk om hun invloed niet te overschatten – niet iedereen volgt 

hen op de voet, al is ook dat relevant – en we moeten voldoende oog hebben voor hun 

ontspannings- en commerciële functie.  

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft de democratisering van het sterrendom, gaande van filmster 

over televisiepersoonlijkheid en muziekster – maar waar is de sportster? – tot de nieuwe 

goden van de realitytelevisie en het internet. De termen ster, celebrity en idool of faam en 

bekendheid lijken virtueel inwisselbaar en zelfs uitgehold, want hoe heeft Paris Hilton ook 

weer haar bekendheid opgebouwd? Interessant daarbij zijn de vergelijkingen tussen de 

groeiprocessen van celebrity’s in diverse sectoren, waaronder film en televisie, met bijzondere 

aandacht voor de rol van exclusiviteitscontracten.  

 

Hoofdstuk twee gaat dieper in op de constructie van de celebrity. Hier wordt een onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds de manier waarop een persoon bekendheid verwerft en anderzijds de 

lagen van de constructie (van publiek naar privaat). Belangrijk in dit verband is dat de auteurs 

poneren dat je pas een ‘echte’ celebrity bent ‘wanneer de media en het publiek meer in je 

privé- dan in je publieke leven geïnteresseerd zijn’ (p. 68). Deze definitie blijkt verder echter 

al moeilijk houdbaar wanneer ze moeten vaststellen dat ‘er nog steeds celebrity’s [zijn] over 

wiens privéleven weinig bekend is,’ zoals van acteur Tom Hanks, omdat ze lijken ‘te 

ontsnappen aan de paparazzi of […] opvallend weinig prijs[geven] aan de nieuwsgierige 

media’ (p. 145). Er kunnen ook vraagtekens geplaatst worden bij de conceptualisering van het 

celebrityapparaat als een driehoeksrelatie tussen media, celebrity en publiek. Zo kan het 

analytisch vruchtbaarder zijn om te differentiëren tussen de celebrity (als persoon) en de 

celebrityindustrie, bestaande uit managers, PR-agenten, woordvoerders, etc. Dit laat 

bijvoorbeeld toe om ten gronde te analyseren hoe zogenaamde cybercelebrity’s voor een 

(r)evolutie zorgen in het celebrityapparaat, of waarom bepaalde beroemdheden daden stellen 

of uitspraken doen terwijl die ingaan tegen de belangen van hun broodheren. 

 

De volgende drie hoofdstukken concentreren zich op de normatieve dimensie van de 

celebritycultuur. Hoofdstuk drie handelt over het voornamelijk expliciete onderdeel dat zich 

in de publieke sfeer afspeelt, namelijk het sociaal en politiek activisme. Celebrity’s, van Bono 

tot Jean-Marie Pfaff, verbinden zich massaal met goede doelen, sociale bewegingen en (in 



mindere mate) de politiek, of is het omgekeerd? Hoofdstukken vier en vijf behandelen de 

meer impliciete normativiteit van de celebritycultuur. Hier wordt stilgestaan bij enerzijds hun 

privéleven als moraliteitsles en anderzijds celebrity’s als potentiële rolmodellen voor ons 

gedrag en zelfbeeld (identiteit, lichaamsbeeld en spiritualiteit). 

 

De Celebritysupermarkt hoopt in plaats van definitieve conclusies eerder ‘stof tot nadenken te 

leveren’ (p. 16). In dat opzicht is het boek volgens mij geslaagd en zeker aan te raden voor 

studenten die kennis maken met het onderzoeksveld rond celebrity’s. Het boek is rijk 

geïllustreerd met internationale maar ook met Vlaamse en Nederlandse voorbeelden, wat het 

ook toegankelijk maakt voor een ruimer publiek.  

 


