
Dit zijn beslist niet de borsten van Scully 
De man die een kruistocht begon om Gillian Anderson en de rest van de wereld 
te redden van de plaag van de nep-beroemdheid porno. 

Door: David Kushner 

Op het moment dat hij dossier 371 start krijgt de detective een onprettig gevoel 
in zijn maag. Ed Lake - blauwe overhemd, grijs haar, hangwangen - bestudeert 
in zijn eentje het bewijs. Hij zit in zijn kleine appartement in Racine, Wisconsin, 
een kleine stad ten zuidoosten van Milwaukee. Het is die blonde weer. Elisha 
Cuthbert. Hij heeft haar gezien. De dochter in het popularie televisie programma 
24. En hier is ze nu. Bevroren op zijn computerscherm - de rokerige ogen, de 
geopende lippen. Maar er is iets mis. Het decollete. De enorme zwarte blouse. De 
getoonde tepels. Ze is haar, maar ze is het ook niet. Het is een schijnvertoning. 

Lake, een 66-jarige gepensioneerde weerman van de luchtmacht, is de 
zelfbenoemde Fake Detective, verdediger van Hollywood babes. Elke dag slentert 
hij in zijn kleine hutje door alt.celebrity nieuwsgroepen om vervalste foto's van 
sterretjes te ontdekken, in verschillende stadia van ontkleding. De 'oplichters' 
achter deze handelingen zijn een groep hackers die niet trots zijn omdat ze een 
computercode kraakte, maar op hun vaardigheid op het creëren van een nieuw 
soort postmoderne kunst. 

Deze vervalsers zijn dj's van de pixel. Ze manipuleren foto's met Photoshop op 
een manier waarop Moby geluiden tweakt met een sampler. Slechte vervalsingen 
zijn duidelijk, zoals Britney Spears' gezicht onhandig op een topless torso 
geplakt. Maar de goede zijn subliem, zoals de opname van Ashley Judd zonder 
slipje bij een Oscar-uitreiking of een Gwyneth Paltrow met zwemerige ogen naakt 
op een matras. Als ze bijzonder goed zijn komen ze vanuit de onderwereld naar 
boven en verschijnen op de harde schijven van de mensen die de foto's als echt 
beschouwen. 

Maar wat kan het voor kwaad? De ridderlijke Ed Lake beschouwt het als een 
belediging van de actrices. Op zijn site beschrijft hij zijn missie: Beschermen van 
de onschuldige, verdedigen van de waarheid en het herstellen van de bezoedelde 
reputatie van mooie jonkvrouwen in nood sinds 1996. "Mijn favoriete actrices 
worden verraden", zegt hij in alle ernst. 

Maar voor Lake is meer. Fakers ondermijnen het harde werk van verzamelaars 
van legitieme foto's van beroemdheden, zoals Lake zelf. Om te begrijpen 
waarom, zegt hij, moet je de geest van een verzamelaar begrijpen. 

Een blik in de ruimte om hem heen maakt duidelijk dat Lake verzamelt op het 
punt van obsessie. Verstopt in zijn kasten en onder de fantasy art posters die 
zijn muren sieren is een schat aan voorwerpen te zien die veel mensen afval 
zouden noemen: 4.000 miniatuur drankflessen; 2.000 jazz-tapes, 3.000 boeken, 
waaronder meer dan 400 over de Tweede Wereldoorlog. "Verzamelen is niet te 



verklaren", zegt hij bijna verveeld als hij een Cola Light opent. "Het is als een 
rattenverzameling. Ik verzamel alles."Maar bovenal verzamelt Lake foto's van 
beroemdheden - een passie die dateert uit zijn kindertijd en de filmvoorstellingen 
waarvan hij er geen enkele mistte bij de plaatselijke bioscoop. 

Het is duidelijk dat Lake waardering heeft voor mooie vrouwen, maar hij ontkent 
dat zijn beweegredenen wellustig zijn. Hij is op kruistocht. Hij wil niet dat 
mensen die serieus een verzameling aanleggen van 'Celebreties' een rad voor de 
ogen wordt gedraaid. 

Iedere zelfbenoemde Batman heeft natuurlijk een Joker. Zo ook Fake Detective. 
Die van hem heet Trillian. 

"Niet goed. Het licht is helemaal verkeerd. Ze kijkt in de verkeerde richting", zegt 
Trillian, in zwaar Engels accent. We staan in een boekhandel in de rosse buurt 
van Amsterdam, bladeren door een porno tijdschrift op zoek naar foto's die 
geschikt zijn om te bewerken. "Dit is beter. Kijk die haarlijn? Zie je de hoek? Het 
ligt er dood op," zegt hij, terwijl hij grijzend met het blad slaat. "Dit, dit zou 
Sandra Bullock kunnen zijn." 

Langs de grachten, slenteren toeristen langs de hoeren in de etalage. Macy 
Gray's 'seksuele revolutie' klinkt uit een Rastafari café. De warme wind ruikt naar 
de binnenkant van een waterpijp. Als we naar buiten in de menigte stappen 
verklaart, Trillian, een 37-jarige Nederlander met een kromme neus-, nicotine-
gekleurde tanden, en open ogen, dat hij genoeg van de Amsterdamse scene. 

Het zat er al aan te komen. Nadat hij is opgegroeid in een Duitse grensstad, 
verhuisde hij naar Amsterdam om het wild leven te proeven. Maar acht jaar in 
een kleine flat aan zelfkant van de stad heb hun tol geëist - de versufte menigte, 
de opdringerige prostituees, de neo-hippie vagebonden. Nu woont hij in een 
industriële pand buiten de stad en werkt als een computer technicus op een 
lokale middelbare school. 

Trillian is niet de meest productieve van de paar duizend 'online fakers', maar 
velen beschouwen hem als de beste. En niet voor niets. Zijn halslijnen - de vouw 
waar het hoofd van een beroemdheid op het lichaam van een model wordt 
geplakt - zijn niet waarneembaar. Zijn verzadiging en tint - de kleurstoffen die 
de huid van twee verschillende mensen mengen - zijn subtiel en overtuigend. Hij 
is trots op zijn prestaties, maar wil dat zijn identiteit wordt onthuld. "Sommige 
mensen beschouwen het toch als pervers," zegt hij. 

Fotovervalsingen gaan terug tot de begindagen van Bulletin Board Systems 
(BBS). Maar ze vormden een aparte subcultuur in september 1996, toen een 
Canadese informaticus, met de bijnaam Lux Lucre, de nieuwsgroep 
alt.binarie.pictures.nude.celebrities oprichtte. Als archivaris van de groep, schat 
Lucre dat er ongeveer 300.000 vervalsingen bestaan, variërend van een black-
light poster-stijl naakt van Jennifer Aniston onder een waterval tot een 'Spread 
Eagle' van bijvoorbeeld Bea Arthur. 



De meest populaire Fake? Gillian Anderson. Ze heeft alle ingrediënten: een 
'meisje-van-de-buren uitstraling, sci-fi geek cred, en, het meest belangrijk, een 
symmetrisch gezicht dat eenvoudig te manipuleren is. Britney Spears is niet 
symmetrisch, legt Trillian uit, daardoor is ze moeilijk te spiegelen. Sandra Bullock 
is bijna perfect. Hetzelfde geldt voor Sarah Michelle Gellar en Jennifer Love 
Hewitt. "Hun hoofden kun je op bijna elk lichaam lijmen," zegt hij. 

Veel fakers doen het voor de goedkope sensatie. "Ik probeer echt geen kunst te 
maken, alleen goed masturbatie materiaal," e-mails Yovo, een werkloze 38-
jarige vervalser uit de buurt van Seattle. "Het is vrij duidelijk dat de mijne nep 
zijn. Anna Kournikova is niet bekend van het doen van dubbele penetratie 
fotoshoots, weet je." 

Trillian belijdt andere motieven. "Er is niets erotisch aan werken op pixelniveau," 
zegt hij. Hij houdt van het simpele schouderklopje na een goed uitgevoerde taak  
- iets wat ontbreekt in zijn dagelijks leven. "Je kunt erkenning zoeken op het 
werk, maar je komt bedrogen uit", zegt hij, als we de trein naar zijn huis nemen. 
"Dat is onderdeel van het vervalsen: 'Kijk eens naar wat ik heb gedaan' Je krijgt 
gejuich of boegeroep. Je krijgt erkenning. " 

En er is geen mooiere  erkenning dan de aandacht van één man: de Fake 
Detective. Trillian kreeg voor het eerst lucht van 'the Fake Detective' eind 2000, 
nadat hij hoorde dat werk van hem werd besproken op de site. Hij vond twee 
van zijn werkstukken - een Katie Holmes en Sandra Bullock - tezamen met 
Lake's opmerkingen. Hij voelde zich vereerd, maar laat na Lake op een voetstuk 
te plaatsen. "Zijn opmerkingen over Katie Holmes waren verkeerd, hij sprak over 
de schaduw onder haar nek alsof deze nep was, maar het probleem was de tint 
van haar huid - ze was te paars", zegt hij met een glimlach. "Ed's ogen zijn 
goed, maar het zijn niet de ogen van een echte vervalser." 

Toen Lake nog een kind was, was zijn slaapkamer behangen met foto's van 
Rhonda Fleming en Susan Hayward. Zijn passie voor beroemdheden is nooit 
afgenomen. Tussen zijn luchtmacht dienstplicht en een baantje voor Sara Lee 
Bakery als database codeerder begon hij naakten te schilderen voor cafés 
rondom Milwaukee. Na nog een paar technische banen, ging hij een jaar 
blackjack spelen in diverse casino's, waarna hij naar huis keerde om een bedrijf 
te starten voor hydraulische apparaten. In 1996 trok hij zich terug - maar kon 
niet stil zitten. Hij hervond zijn jeugd passie, dit keer met een nieuw en krachtig 
instrument tot zijn beschikking: het internet. 

Online werd Lake werd een van de meest actieve verzamelaars in de bloeiende 
en serieus alt.celebrity nieuwsgroepen. Daar vond hij tientallen gelijkgestemde 
filmfans enthouasiast de glamour en chic foto's zijn jeugd opzuigend. Nadat in de 
nieuwsgroep een discussie start over de echtheid van een recent geuploade foto 
van een naakte Gillian Anderson, beschouwt Lake het als een oproep ten strijde 
te trekken. "Ze is een serieuze actrice," zegt hij uitdagend. "Ik wist dat ze zoiets 
niet zou doen." Dus ging hij op weg om het te bewijzen. 



Na een paar uur analyseren van de foto's en afstruinen van AltaVista, keert Lake 
terug naar de nieuwsgroep met de bron van de vervalste foto. In deze kleine 
uithoek van het Net, werd Andersons reputatie gered. De daarop volgende zes 
maanden stuurden verzamelaars andere verdachte beelden door. Lake nam de 
uitdaging van het blootleggen van vervalsingen op met hetzelfde vuur waarmee 
hij miniatuur drankflessen had gehamsterd. Hij werd de Fake Detective. 

Hij leerde zichzelf Corel PhotoPaint gebruiken. Hij loerde in nieuwsgroepen van 
vervalser. Hij bestudeerde de manier waarop vervalser denken en werken. Medio 
1997 lanceerde Lake zijn Fake Detective site met een simpele speurwerk 
methodologie. Hij zou de vervalsingen in samengstelde delen breken - een foto 
van een beroemdheid geplakt op een porno-shot - en ze tonen voor wat ze zijn. 

Lake heeft nog steeds de discipline van een militair. Elke ochtend om 8:45 uur, 
zet hij zijn decaf-koffie op een gekleurde mok warmer en surft de nieuwsgroepen 
voor "basis shots", of de originelen. Een goede basis opname beschikt over 
elementen die kunnen worden versekst: een open mond, glimmende lippen, 
slaapkamer ogen. Lake heeft 900 potentiële basis foto's van Britney Spears 
alleen, en een griezelig verzameling van 60.000 meer opnamen in zijn 
verzameling - de kapsels, de achtergronden, de kanteling van het hoofd. Als hij 
struikelt over een nepfoto in een nieuwsgroep of op een website, dan download 
hij het, waarna het proces begint. Hij opent de foto in een scherm en kamt zijn 
basisopnamen af voor het bijpassende hoofd of lichaam. 

Elke vervalsing die hij blootlegt, geeft Lake een dossier nummer. Hij plaatst het 
naakt naast de oorspronkelijke foto van de  beroemdheid en hij legt uit hoe het 
werd gedaan. Een aantal van de verklaringen worden ondertekend Dr Caesar 
Backside, Idle Hands, of Honest John - Lake's denkbeeldige droomteam van 
collega-detectives. Het is allemaal onderdeel van een uitgebreide, brutale 
fantasie. Na jaren als film fan, is Lake zelf uitgegroeid tot de ster. 

Ondanks al zijn retoriek over het redden van jonkvrouwen in nood, is duidelijk 
dat Lake geniet van de opwinding van zijn werk. Hij bericht regelmatig op zijn 
site dat hij vervalsingen kan identificeren, omdat ze niet voldoen aan zijn 
verbeelding. 'In onze dromen', schreef hij eens, hebben de borsten van Brooke 
Shields precies de juiste grootte'. Een uitzondering daargelaten raakt hij niet 
opgewonden van vervalsingen. Hij doet het voor de intellectuele uitdaging. "Het 
is als een groot spel van concentratie," legt hij uit. En hij denkt niet dat het raar 
is. Andere gepensioneerden doen het kruiswoordraadsel van de New York Times, 
hij dit doet. 

 

Lake's persoonlijke zoektocht bracht hem niet dichter bij de actrices die hij 
aanbidt. Hij krijgt geen bedankje briefjes van de vervalsten. Maar hij slaagde er 
ook in rellen te vermijden met beruchte twistzoekende beroemdheden. Nancy 
Kerrigan, Barbie (of liever, haar "mensen"), en zelfs Dustin Hoffman, zijn 
verwikkeld in rechtzaken om miljoenen dollars over digitaal veranderde 



afbeeldingen. Alyssa Milano's moeder begon met een activisten groep voor de 
rechten van beroemdheden, genaamd CyberTrackers, toen haar zoon illegale 
beelden van zijn zus online vond. De enige keer dat een beroemdheid contact 
Lake opnam, was toen Kathy Ireland, een CyberTrackers klant, dreigde met een 
proces over een foto op zijn site. "Het kon ze niet schelen wat ik met mijn site 
wilde aantonen," zegt hij, "ze wilde het gewoon van mijn site." 

Lake's hobby heeft wel aandacht getrokken. Drie jaar lang, heeft een 
Australische tijdschrift  een wekelijkse rubriek gewijd aan zijn werk, wat heeft 
geleid tot honderden e-mails. Eens vroeg een groep Maleisiërs hem om een 
nationaal schandaal op te lossen. Naaktfoto's van het populairste popster 
echtpaar van het land hielden de Maleisische pers bezig. De overheid - die er op 
aandrong dat de foto's geen actie van moslims vertegenwoordigden - beweerden 
dat foto's vals waren. Lake nam van de zaak aan, maar kon niet anders dan 
verklaren dat de beelden echt waren. "Ze waren niet al te blij,"zegt Lake met een 
tevreden lach. 

Deze erkenning heeft Lake een zekere arrogantie gegeven. Er was geen 
vervalsing die hij niet kon ontdekken. Tot de onberispelijke os zijn pad kruiste 
met een een-naam handtekening: Trillian. 

Terug in zijn kantoor opent Lake dossier 362. Het is een foto van Nicole Kidman 
in 2002 op de Academy Awards met een tepel glurend over haar jurk, in 'faker' 
termen, een "nip slip." Lake wist dat het nep was, maar hij kon niet kraken. Hij 
vroeg met Trillian met tegenzin om hulp. Het antwoord kwam in de vorm van 
een kattige les over hoe de meestervervalser twee achtergrondfoto's van de rode 
loper had samengevoegd en het hoofd van Kidman op het lichaam van een 
willekeurig model had geplakt. Lake had zijn gelijke ontmoet. "Het is 
verbijsterend wat hij kan doen", zegt Lake, met een mix van bewondering en 
minachting in zijn stem. 

Lake laadt een vervalsing van Elisha Cuthbert, Trillian's nieuwste, en stelt zijn 
bril. Het laatste wat hij wil, is opnieuw te worden beschimpt. Hij zoekt in zijn 
bestanden naar de basis opname en, binnen een paar minuten, hij heeft het. 
Maar het lijkt in niets op de vervalsing. "Wacht eens," zegt Lake. 

Hij verkleint het hoofd. Draait het. Past de tint aan, de verzadiging. Met een 
kleine beweging van de muis, plaats hij een transparantie van het origineel op de 
nep. "Nou, wat denk je? ' zegt hij. Het is perfect. Maar er is een probleem. Lake 
kan het dossier niet voltooien totdat hij over alle ingrediënten kan berichten, met 
inbegrip van de opname van het lichaam. En of hij nu wil of niet, hij kan het niet 
vinden. De gedachte Trillian de foto te vrgen flitst even door zijn hoofd, dan 
verwerpt hij het. "Het laatste wat ik wil doen is hem aanmoedigen," zegt Lake. 

In een herenhuis vol met lege Heinekens en Arthur C. Clarke romans met 
ezelsoren toont Trillian  me hoe hij de vervalsing maakte. Hij schuift met zijn 
muis, plakt Cuthbert hoofd over de opname van het lichaam. "Ik vond dit op een 



website van een feest", zegt hij. "Alle vrouwen waren in doorzichtige jurken. Ik 
zou er best bij willen zijn." 

Afgezien van zijn korte uiting van weemoed, blijkt het vervalsingsproces louter 
mechanisch. Na bijna vijf jaar vervalsen, begint Trillian de fascinatie voor zijn 
werk te verliezen. Hij is zo vaak uitgelicht op de site van de Fake Detective, dat 
het hem niet geen voldoening meer geeft. Hij kan hem niet meer schelen Lake te 
laten denken dat een vervalsing echt is. En zijn poging van zijn hobby te 
profiteren door een abonnement te eisen bleek vruchteloos. En als hij net geld 
begint te verdienen met zijn site, kreeg zijn webhost er lucht van en trok de 
stekker er uit. 

Vandaag de dag, maakt Trillian nog slechts een paar fakes per maand. Vaak 
neemt hij niet eens de moeite met nieuwsgroepen, maar plaatst de vervalsingen 
op forums. "Hoe langer je vervalst, hoe minder behoefte je hebt ze te 
verspreiden", zegt hij, terwijl hij een sigaret rolt. "Het klinkt misschien eigenwijs, 
maar ik maak geen slechte vervalsingen meer. 

Toen ik met vervalsen begon was ik op zoek naar erkenning. Maar je verandert 
als je ouder wordt, het is niet mijn primaire doel om te weten wat andere 
mensen denken ". 

Na het horen van de Fake Detective's worsteling om zijn Cuthbert kraken, sluit 
Trillian de zaak door Lake de opnamen van hoofd en lichaam te mailen met een 
uitleg van hoe hij het heeft gedaan. De schaker offert zijn koningin. Dossier 371: 
gesloten. 

Een dikke mist rolt over de wateren in de buurt van Racine. Ed Lake hoeft niet 
zijn meteorologische kennis aan te spreken om te weten dat het een grijze dag 
wordt. We lunchen bij de haven, ver van de computers, de vervalsingen, de 
onopgeloste zaken. Ik vraag hoe hij zich voelt over het krijgen van Trillians hulp 
met de Cuthbert vervalsing. Hij speelt koel. "Ik kon niet die foto niet in mijn 
eentje vinden", zegt hij, wroetend in zijn tonijnsalade. "Hoe dan ook, het is 
gewoon een spel, echt waar." 

Maar ik vermoed dat er iets dieper aan het werk is: de spanning van de 
achtervolging in een leven dat vertraagt. Zonder vervalsers als Trillian, zou er 
geen achtervolging zijn. Zonder een achtervolging, zou er geen Fake Detective 
zijn. Ed Lake zou gewoon een oude man zijn in een klein appartement. Surfend 
op het internet. Aleen. 

-------------------------------------------------- ------------------------------ 
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