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POSTCOLONIAL FILM (AND) TOURISM
Geopolitics of Tropical Film Locations/Tourist Sites/Media Representations



WORLD OF IMAGINATION

A COMPARATIVE STUDY OF FILM TOURISM



“Imaginative geography (…)

legitimates a vocabulary, a uni-

verse of representative discourse

peculiar to the discussion and

understanding of Islam and of the

Orient” (Said 1978, 363).

“The two aspects of the Orient that

set it off from the West (…) will

remain essential motifs of European

imaginative geography. A line is

drawn between two continents.

Europe is powerful and articulate;

Asia is defeated and distant. (…)

Secondly, there is the motif of the

Orient as insinuating danger” (Said

1978, 361)

‘Ik zou willen (…) denken over het

Caraïbisch gebied als (…) een fantasie

(…). Dit betekent niet dat het Caraïbisch

gebied slechts denkbeeldig, immaterieel

of een constructie van de verbeelding is –

verre van dat. (…) [Maar] het werk van de

verbeelding heeft transatlantische cul-

turen de afgelopen vijfhonderd jaar op

krachtige wijze gekneed, en ook het

Caraïbisch gebied gevormd in een ge-

wichtig spel inzake het produceren en

herproduceren van plaatsen, culturen,

lichamen en naturen.’

Mimi Sheller (2003, 5-6) 

HET CARAÏBISCH GEBIED ALS FANTASIE

‘(toeristen)beeld van het Caraïbisch gebied’

>>> Tropicalisering <<<



“Imaginative geography (…)

legitimates a vocabulary, a uni-

verse of representative discourse

peculiar to the discussion and

understanding of Islam and of the

Orient” (Said 1978, 363).

“The two aspects of the Orient that

set it off from the West (…) will

remain essential motifs of European

imaginative geography. A line is

drawn between two continents.

Europe is powerful and articulate;

Asia is defeated and distant. (…)

Secondly, there is the motif of the

Orient as insinuating danger” (Said

1978, 361)

‘Denkbeeldige geografieën zijn re-

presentaties van plaatsen, ruimtes

en landschappen die onze opvat-

tingen over de wereld structuren,

en zodoende helpen met het vorm-

geven van onze acties. In het werk

van Edward Said refereert de term

naar de projectie van beelden van

identiteit en verschil op een geogra-

fische ruimte op een manier die

ongelijke verhoudingen in stand

houdt. (…) Denkbeeldige geogra-

fieën maken een verschil – met

andere woorden, ze zijn echt. (…)

Beelden hebben echte effecten.’

Driver (2005, 144-46) 

ORIËNTALISME: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN HET OOSTEN

Clip I
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ORIËNTALISME: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN HET OOSTEN

Clip II
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‘Vanaf het begin van de cinema hebben Méliès en andere filmmakers

een mythisch en uniform “seen one, seen ‘em all” setting tevoorschijn

getoverd, wat ik “Arabië-land” noem.’

Shaheen (2001, 8)

‘Vergrendeld in een cyclus van

voorspelbare plots, (…) komen

steeds vijf Arabische basistypen –

[1] Schurken, [2] Sjeiks, [3] Jonk-

vrouwen, [4] Egyptenaren, en [5]

Palestijnen – bovendrijven in een

mengelmoes van melodrama en

chaos. Keer op keer zien we Ara-

bische kwaaddoeners in elke denk-

beeldige vorm in films.’

Shaheen, Reel Bad Arabs (2001, 15)

ORIËNTALISME: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN HET OOSTEN

Van oriëntalisme naar tropicalisering >>>



‘De tropische verbeelding is gevormd door specifieke regionale formaties

in het Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië en

Oceanië. (…) Tropicaliteit kan worden vergeleken met Oriëntalisme, in

zoverre dat beide traditioneel gebruikt zijn om essentiële verschillen

tussen culturen en naturen te definiëren en legitimeren in sterk ruimtelijke

termen.

Driver en Martins, Tropical Visions in an Age of Empire (2005, xi, 4-5)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE TROPEN



‘Het contrast tussen het gematigde en het

tropische is een van de meest terugkerende

thema’s in de geschiedenis van mondiale ver-

beeldingen. Positief (als in fantasieën van het

tropische sublieme) danwel negatief (als een

pathologische ruimte van achteruitgang) ge-

presenteerd, heeft tropicaliteit vaak gediend

als contrast van gematigde natuur en alles

wat (…) geciviliseerd en gecultiveerd is.’

Driver en Martins, Tropical Visions in 

an Age of Empire (2005, 4-5)

‘Het soort tropicalisering dat wij hier

bespreken is het mythische idee van latinidad

gebaseerd op Angelsaksische (of dominante)

projecties van angst.”

Aparicio en Chávez-Silverman, 

Tropicalizations (1997, 8)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE TROPEN



‘Duidelijk schatplichtig aan Saids “oriëntalisme”, is de

gerelateerde term in de Latijns-Amerikaanse context

‘tropicalisme’, het systeem van ideologische ficties (…)

waarmee de dominante (Europese) culturen Latijns-

Amerikaanse en Amerikaanse Latino/a identiteiten en

culturen hebben verbeeld.’

Aparicio en Chávez-Silverman, Tropicalizations (1997, 1, 8)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN LATIJNS-AMERIKA
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TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN



‘Het Caraïbisch gebied is constant verbeeld en

verhaald als een tropisch paradijs waarin de

landschappen, planten, natuurlijke hulpbronnen,

lichamen en culturen van de bewoners steeds

open stonden om te worden binnengevallen,

bezet, verkocht, verplaatst, gebruikt, bekeken en

geconsumeerd op allerlei manieren. Het is gere-

pesenteerd als een voortdurende Tuin van Eden

waarin bezoekers zich te buiten kunnen laten

gaan in al hun verlangens en een veilige haven

vinden voor ontspanning, verjonging en sensu-

ele afzondering.

Sheller (2003, 13)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 

‘De consumptierelaties van het kolonialisme en de slavernij informeren

vandaag de dag nog steeds de ongelijkheden in de Atlantische wereld’

(13).



‘Op allerlei momenten in de afgelopen vijfhon-

derd jaar, is het Caraïbisch paradijs verbonden

met noties van het primitieve, het onschuldige,

het wilde, en een gebrek aan beschaving,

alsmede met noties van onwetendheid en naakt-

heid, gezondheid en geluk, afzondering van de

rest van de wereld en mensheid, tijdloosheid, de

schoonheid en overvloed van de natuur, leven

zonder te werken, (…) absolute vrijheid en

controle over de natuur (…) alsmede met

concepten als losbandig plezier, onafgebroken

zonneschijn en vrije tijd.’

Strachan (2002, 5)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 

‘Het Caraïbisch paradijsvertoog is grotendeels gevormd door een

onderliggende economie: de koloniale economie van het onttrekken en

exploiteren van rijkdommen [van de region]’ (4).



‘Waar komt de huidige Caraïbische toeristen-

brochure vandaan? (…) Je zou kunnen zeggen

dat de eerste toeristenbrochure vijfhonderd jaar

geleden door Columbus is geschreven (…). In

zoverre dat hij de Caraïbisch gebied zag als

paradijs op aarde, begon hij de discursieve

traditie waartoe de brochure zeker behoord.

Maar het paradijs dat Columbus in zijn hoofd had

is anders dan het paradijs dat in de huidige

industriële wereld aan toeristen wordt aangebo-

den. Na 1851 (toen toerisme begon op te komen

(…) en voor de jaren ’50 van de vorig eeuw (toen

modern massatoerisme werd geboren), (…) werd

het grondwerk gelegd voor de huidige

toerismereclame.’

Strachan (2002, 96)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 



TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 

‘Het land, de vrouw, en de natie wachten er allemaal op om 

gepenetreerd en in bezit genomen te worden’ (Strachan 2002, 31).

+/- 1995



‘Foto’s gemaakt door toerismepromoters in

deze periode [de laat negentiende en begin

twintigste eeuw] handhaafden het beeld van

het eiland op de eerste plaats als een

natuurplek en, specifieker, als een land-

schap waarin de natuur de charmes van een

“picturesque tropical garden” tentoonstelde;

(…) onaangeraakte natuurlijke landschap-

pen, gevuld met kokosnoten- en bananen-

bomen en tevreden zwarte “oorspronkelijke

bewoners”, allemaal verpakt in (…) tropische

overvloed.’

Thompson (2006, 30, 36)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 



‘Bij het verkennen van de creatie van

plaatsbeelden zoals ze relateren aan de

Engelstalige Caraïben, gebruik ik de termen

tropicalisering of tropicaliteit.’

‘Tropicalisering beschrijft hier de complexe

visuele systemen waarmee de eilanden

worden verbeeld voor toeristische con-

sumptie en de sociale en politieke impli-

caties van deze representaties op de eigen-

lijke fysieke ruimte van de eilanden en hun

inwoners.’

Thompson  (2006, 5)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 



‘Deze specifieke definitie volgend, probeert

deze studie het baanbrekende werk uitge-

voerd in tropicalization studies over de

moderne (Engelstalige) Caraïben aan te vul-

len en uit te breiden door de werking van het

paradijsvertoog [paradise discourse] in de

vroege populaire cinema te verkennen. Tot

nu toe hebben studies in dit veld zich

nagenoeg uitsluitend gericht op gedrukte

media – hetzij geschreven, geschilderd of

gefotografeerd – waarbij de bewegende

beelden van de regio in films vrijwel

onopgemerkt zijn gebleven.”

Emiel Martens (2013, 33-34)

TROPICALISERING: 

DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN 



Vijf Jamaicaanse basistypen [Reel Jamaicans]

1. Nullen (‘ciphers’)

2. Dienaren (‘servants’)

3. Verleidsters (‘temptresses’)

4. Rebellen (‘renegades’)

5. Mystici (‘mystics’)

Mystieke waarzegster in Shattered Image (1998)Mystieke rebel in Marked for Death (1990)

Ondergeschikte rollen

(onderdanig of opstandig, 

maar altijd exotisch)

EEN GENEOLOGIE VAN BEELDEN VAN JAMAICA(NEN)

Clip III, IV en V

Films%5CShattered_Image_Mystic.avi
Films%5CShattered_Image_Mystic.avi
Films%5CMarked_for_Death.avi
Films%5CMarked_for_Death.avi
Clips%5CLove_Wanga.avi
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Euro-Amerikaanse helden in de Caraïben:

1. Avonturiers (‘adventurers’)

2. Landeigenaren (‘landowners’)

3. Detectives (‘detectives’)

4. Jonkvrouwen (‘maidens’)

5. Toeristen (‘tourists’)

Leidende rollen

(controlerend en regulerend)

Euro-Americaanse films die zich afspe-

len in het Caraïbisch gebied ‘dragen bij

aan het handhaven van koloniserende

noties van het Zuiden als een wild en

exotisch pre-industrieel universum dat

altijd aan het wachten is om te worden

ontdekt, [gereguleerd], ervaren en ge-

kocht door het ondernemende oog van

het Noorden.’

Gomes-Pena (1993, 51)

EEN GENEOLOGIE VAN BEELDEN VAN JAMAICA(NEN)

Clips%5CCaptain_Blood.avi
Clips%5CCaptain_Blood.avi
Dr_No.avi
Dr_No.avi
Clips%5CLove_Wanga.avi
Clips%5CLove_Wanga.avi


TROPICALISERING TEGENGAAN, OF: 

MILITANTE TROPICALISERING

‘De verzameling van counterhegemonische begrippen, praktijken en erva-

ringen die afkomstig zijn uit de tropische wereld en de manier uitdaagt

waarop het Westen de tropen beoordeelt in relatie tot de aangenomen

normaliteit van het gematigde Noorden. (…) Een eclectische verzameling

die, vanaf de Tweede Wereldoorlog, ‘de tropen’ in een atmosfeer van

revolutionair discourse en anti-imperialistische strijd bracht, en de Wes-

terse constructie van de tropische zone als een exotische en weelderige

ruimte uitdaagde.’

Daniel Clayton, “Militant Tropicality” (2012, 180, 188)

1955

Aimé Césaire

Martinique



HET BEGIN VAN CARAÏBISCHE CINEMA

‘Als we kijken naar de historische positie van het Caribisch

gebied als ontvanger/consument van en hulpbron voor

Euro-Amerikaanse producties (in termen van haar gebruik

als locatie) in de filmwereld, dan is het pas vanaf de jaren

’70 en, vooral, de jaren ’80 dat we het begin zien van een

verschuiving, hoe klein ook, naar de positie van produ-

cent/zender.’

Cham (1992, 2)

1972

Perry Henzell

Jamaica

1976

Carl Bradshaw

Jamaica

1978

Ted Bafaloukos

Jamaica

https://www.youtube.com/watch?v=mC5D1V_IpI0
https://www.youtube.com/watch?v=mC5D1V_IpI0
https://www.youtube.com/watch?v=9E7MbZpeGv8
https://www.youtube.com/watch?v=9E7MbZpeGv8
https://www.youtube.com/watch?v=mx8g4yoVkGU
https://www.youtube.com/watch?v=mx8g4yoVkGU


‘Het opkomende corpus van Caribische films wordt geken-

merkt door (…) diversiteit (…), maar onderliggend is steeds

zowel het verlangen om (…) Caribische ervaringen vanuit

een Caribisch perspectief te presenteren als de vastbera-

denheid om het Caribisch gebied te redden van haar gebrui-

kelijke misbruik als exotische achtergrond voor Euro-

Amerikaanse romantische verhalen.’

Cham (1992, 6)

1978

Pim de la Parra

Suriname

1978

Christian Lara

Guadeloupe

1983

Euzhan Palcy

Martinique

HET BEGIN VAN CARAÏBISCHE CINEMA

https://www.youtube.com/watch?v=mC5D1V_IpI0
https://www.youtube.com/watch?v=mC5D1V_IpI0
https://www.youtube.com/watch?v=vI0l7zwEncA
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https://www.youtube.com/watch?v=SFVuva2cnos


INTERVIEWS MET CARAÏBISCHE FILMMAKERS 



INTERVIEWS MET CARAÏBISCHE FILMMAKERS 

http://imaginations.csj.ualberta.ca/?p=7884
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INTERVIEWS MET CARAÏBISCHE FILMMAKERS 



‘Jamaica for Sale gaat over de economische, ecologische, sociale en culturele

impacten van slechte ontwikkelingsstrategieën. Toerisme is momenteel de

meest gesubsidieerde industrie in Jamaica. De overheid is mede-eigenaar en

-financierder van projecten en bouwer van infrastructuur. Dit doet het al voor

meer dan honderd jaar onder het mom van het brengen van economische

ontwikkeling, maar het model heeft tragisch gefaald in al haar beloftes.

Jamaica is een van de meest schuldrijke landen ter wereld en een van de

armste landen in het Caraïbisch gebied’ (Esther Figueroa, 2010, persoonlijk

interview).

DOCUMENTAIRES KRITISCH OP CARAÏBISCH TOERISME

https://vimeo.com/73096096
https://vimeo.com/73096096
https://vimeo.com/73096096
https://vimeo.com/73096096


DOCUMENTAIRES KRITISCH OP CARAÏBISCH TOERISME

https://www.youtube.com/watch?v=54W12VbXvNg
https://www.youtube.com/watch?v=54W12VbXvNg
https://vimeo.com/151564224
https://vimeo.com/151564224
http://www.responsibletravel.org/home/index.html
http://www.responsibletravel.org/home/index.html


“Caribbean Creativity Foundation (CCF) is a non-profit organization dedicated to the

development and promotion of Caribbean and Caribbean-themed cinema. The Foundation

encourages initiatives that support and highlight independent films and filmmakers focused

on the region. With the aim to foster the integration of Caribbean and diaspora filmmakers

into the international film community, we strive to accommodate their cultural expression

and to strengthen their economic position in today’s diverse world.”

CARIBBEAN CREATIVITY

http://www.caribbeancreativity.nl/
http://www.caribbeancreativity.nl/


“Caribbean Creativity Foundation (CCF) is a non-profit organization dedicated to the

development and promotion of Caribbean and Caribbean-themed cinema. The Foundation

encourages initiatives that support and highlight independent films and filmmakers focused

on the region. With the aim to foster the integration of Caribbean and diaspora filmmakers

into the international film community, we strive to accommodate their cultural expression

and to strengthen their economic position in today’s diverse world.”

CARIBBEAN CREATIVITY

https://www.facebook.com/events/1557741147849089/
https://www.facebook.com/events/1557741147849089/
https://www.facebook.com/events/1673253112950008/
https://www.facebook.com/events/1673253112950008/


“Caribbean Creativity Foundation (CCF) is a non-profit organization dedicated to the

development and promotion of Caribbean and Caribbean-themed cinema. The Foundation

encourages initiatives that support and highlight independent films and filmmakers focused

on the region. With the aim to foster the integration of Caribbean and diaspora filmmakers

into the international film community, we strive to accommodate their cultural expression

and to strengthen their economic position in today’s diverse world.”

CARIBBEAN CREATIVITY

www.welcometothesmilingcoast.com

https://vimeo.com/88508835
https://vimeo.com/88508835
https://vimeo.com/157691159
https://vimeo.com/157691159
http://www.welcometothesmilingcoast.com/


‘Het sterkste beeld dat het Westen heeft van

het Caraïbisch gebied is nog steeds, dankzij

de wereldwijde toerismemarketing, het beeld

van een land van plezier in de zon. Het is

duidelijk dat schrijvers [en filmmakers] niet

dezelfde invloed uitoefenen als de multi-

nationals die het Caraïbisch toerisme be-

heren. En lokale Caraïbische overheden vin-

den het net zo belangrijk als hotels, vlieg-

tuigmaatschappijen, reisbureaus en cruise-

schepen dat dit internationale beeld gehand-

haafd blijft, omdat het voedsel op zo veel

Caraïbische tafels brengt. Het is dus on-

waarschijnlijk dat het brochurevertoog op

grote schaal bedreigd zal worden door de

creatieve producties van Caraïbische schrij-

vers, artiesten en intellectuelen, zo lang ze

alleen opereren.

Strachan (2002, 267)

DE KRACHT VAN HET TROPISCH PARADIJS
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emiel@caribbeancreativity.nl


