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“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 
gewichtig spel inzake het produceren en 
herproduceren van plaatsen, culturen, 
lichamen en naturen.’ 

Mimi Sheller (2003, 5-6)  

HET CARAÏBISCH GEBIED ALS FANTASIE 

‘toeristenbeeld 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 
representaties van plaatsen, ruim-
tes en landschappen die onze 
opvattingen over de wereld struc-
turen, en zodoende helpen met het 
vormgeven van onze acties. In het 
werk van Edward Said refereert de 
term naar de projectie van beelden 
van identiteit en verschil op een 
geografische 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 
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ORIËNTALISME:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN HET OOSTEN 



‘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] 
Jonkvrouwen, [4] Egyptenaren, en 
[5] Palestijnen – bovendrijven in 
een mengelmoes van melodrama en  
chaos. Keer op keer zien we 
Arabische kwaaddoeners in elke 
denkbeeldige vorm in films.’ 

Shaheen, Reel Bad Arabs (2001, 15) 

ORIËNTALISME:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN HET OOSTEN 



‘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 



‘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 (1997, 1, 8) 

TROPICALISERING:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN LATIJNS AMERIKA 



‘Het contrast tussen het gematigde en het 
tropische is een van de meest terugkerende 
thema’s in de geschiedenis van mondiale 
verbeeldingen. Positief (als in fantasieën van 
het tropische sublieme) danwel negatief (als 
een pathologische ruimte van achteruitgang) 
gepresenteerd, heeft tropicaliteit vaak ge-
diend 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 LATIJNS AMERIKA 



2002 2003 

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, onschuldige, het 
wilde, en een gebrek aan beschaving, alsmede 
van onwetendheid en naaktheid, 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). 



‘in (…) achttiende-eeuwse afbeeldingen van de 
Caraïben (…) het gebied vooral  werd getoond] 
als een enorm gecultiveerd landschap, met een 
veelheid aan plantages en tuinbouwont-
wikkeling; in de negentiende eeuw (…), met de 
afschaffing van de slavernij en de afname van de 
suikerplantages (…), begon een veel romanti-
schere visie van wilde landschappen en avontu-
ren door primitieve plekken de Europese 
reisliteratuur te informeren. (…) In de voetsporen 
van de ontdekkingsreizigers, plantagebezitters 
en gewapende krachten, ontwikkelde (…) toe-
risme zich in de late negentiende eeuw. (…) Aan 
de bestaande reisliteratuur werd een nieuw 
genre toegevoegd die specifiek geschreven werd 
voor de toeristenmarkt.’   

Sheller (2004 27-28) 

TROPICALISERING:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN  



‘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  

‘Achttiende-eeuwse afbeeldingen van de Caraïben gaven steun aan de slavernij door het 
vieren van de mogelijkheid om wilde landen productief te maken’ (Sheller 2004, 25). 

Sugar cane, sugar plantation 
G.M. Terrenise (1763) 



TROPICALISERING:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN  

‘Na de afschaffing van de slavernij en de afname van de suikerplantages, werd de mythe 
van de “natuurlijke vruchtbaarheid” van tropische landschappen een rechtvaardiging voor 

de Europese en Amerikaanse interventie in het Caraïbisch gebied’ (Sheller 2004, 28). 

Vale of St. Thomas, Jamaica, Frederick Edwin Church (1867) 



TROPICALISERING:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN  

‘Toeristen hebben sinds het begin Caraïbische mannen, vrouwen en kinderen geobjectificeerd 
door hun lichamen als onderdeel van het tropische landschap te zien’ (Sheller 2004, 28). 

1902 1906 



‘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  



TROPICALISERING:  
DE DENKBEELDIGE GEOGRAFIE VAN DE CARAÏBEN  

‘sommige wortels en routes van de huidige toeristische beelden van Jamaica (en andere 
delen van het Caraïbisch gebied) kunnen worden getraceerd tot deze New Jamaica 

campagnes’ (Thompson 2006, 34). 

1903 



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). 

midden jaren ’90 



‘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 
consumptie en de sociale en politieke 
implicaties van deze representaties op de 
eigenlijke 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 
uitgevoerd in tropicalization studies over de 
modern (Engelstalige) Caraïben aan te vullen 
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 
3. Verleidsters 
4. Rebellen 
5. Mystici  

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) 



Euro-Amerikaanse helden in de Caraïben: 

1. Avonturiers 
2. Landeigenaren 
3. Detectives 
4. Jonkvrouwen 
5. Toeristen 

Leidende rollen 
(controlerend en regulerend) 

Euro-Americanse films die zich 
afspelen 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 gekocht door het onderne-
mende oog van het Noorden.’ 

Gomes-Pena (1993, 51) 

EEN GENEOLOGIE VAN BEELDEN VAN JAMAICA(NEN) 



JORAN VAN DER SLOOT: 
HET MONSTER VOOR ARUBA EN VAN PERU 

Broodje Kennis                             Drs. Emiel Martens   3 april 2012 

Een case study naar de impact van  
tropische plaatsbeelden op televisienieuws 



ARGUMENT 

Aruba 

Lima 



HET MISDAADVERHAAL RONDOM JORAN VAN DER SLOOT 

Natalee Holloway (18) 
Amerikaanse studente 

30 mei 2005 | Aruba 
“naive innocent” 

Stephany Flores (21) 
Peruaanse studente 

30 mei 2010 | Lima 
“naive innocent” 

Joran van der Sloot (toen 17, nu 26) 
Nederlandse student 

“innately evil predatory criminal” 

Peter R. de Vries 
“masculine, heroic crime-fighter” 



CARAÏBISCH EILANDPARADIJS VS. LATINO STADSHEL 

Exotisch 
Primitief 

Losbandig 
Vrouwelijk 
Passievol 
Onschuld 

Veilig 
Mobiliteit 
Rijkdom Aruba               Lima 

Exotisch 
Primitief 

Losbandig 
Mannelijk 

Macho 
Corruptie 
Onveilig 

Immobiliteit 
Armoede 

-  v “Judge orders van der Sloot held for murder - 
Dutchman also suspect in 2005 disappearance of 
Alabama teen” (NBC News, 6-11-2006)  

“car in a lower-class Lima neighborhood”  
“angy onlookers shouted (…) ‘Murderder!’ 
“taken with other prisoners in an armored truck” 
“maximum-security Castro Castro prison” 
“police manhandled Van der Sloot” 
“he fears other inmates will kill him” 
“described by locals as hell” 

“Aruba gripped by mystery over missing teen -  
Civil servants on the paradise island to join 
search for American” (NBC News, 6-6-2005) 

“loss of a young girl who came here on 
vacation” 
“a beautiful country and a very safe country” 
“violent crime is virtually unheard of here” 
“extremely low crime rate” 
“considered a very safe place” 
“beautiful young girl (…) came here to celebrate” 
“trouble in paradise” 



SBS’S JORAN VAN DER SLOOT:  
Het geheim van Aruba (2006) en Het exclusieve verslag vanuit Peru (2010) 



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.’ 

Clayton (2013, 180) 

1972 
Perry Henzell 

1976 
Carl Bradshaw 



TROPICALISERING TEGENGAAN, OF:  
MILITANTE TROPICALISERING 



TROPICALISERING TEGENGAAN, OF:  
MILITANTE TROPICALISERING 

‘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 in de wereld en een van 
de armste landen in het Caraïbisch gebied’ (Esther Figueroa, 2010, persoonlijk interview). 



“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.” 

TROPICALISERING TEGENGAAN, OF:  
MILITANTE TROPICALISERING 



“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.” 

TROPICALISERING TEGENGAAN, OF:  
MILITANTE TROPICALISERING 



‘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 
vinden 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 onwaar-
schijnlijk dat het brochurevertoog op grote 
schaal bedreigd zal worden door de creatieve 
producties van Caraïbische schrijvers, arties-
ten en intellectuelen, zo lang ze alleen opere-
ren. 

 Strachan (2002, 267) 

TROPICALISERING TEGENGAAN, OF:  
MILITANTE TROPICALISERING 



e.s.martens@uva.nl 
emiel@caribbeancreativity.nl 


