UIT HET SCRIPT
GROOTS EN WIJDSE LUCHTOPNAMEN MANHATTAN:
het water, het vrijheidsbeeld, de havens, Ellis Island en
uiteindelijk noordwaarts richting lower Manhattan en Harlem.
VOICE OVER:
Ja, je kunt wel zeggen, dat dit spektakel een groot cliché is.
Maar er is toch een verschil.
Dit keer is het niet een film over een Europeaan die de
American Dream na jakkert. Hier gaat het om de blik van
een Afro Caribische man op weg naar
een voor hem magische plek.
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Ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw maakt James Van Der Zee een foto van een eenvoudige
zeeman in een tropenpak, die zijn foto studio in Harlem was binnengewandeld.
De fotograaf haalt de kap van de lens en laat het licht dat op zijn subject reflecteert op de gevoelige
plaat vallen. Hij weet precies hoe lang hij moet wachten voordat hij een foto heeft van de man die
voor hem zit. Die man is Juan de Jesus, de grootvader van filmmaker Sherman De Jesus.
James Van Der Zee maakt zo honderdduizenden foto’s van bekende en onbekende mensen: Madam C
J Walker, Countee Cullen, Bill ("Bojangles") Robinson, Joe Louis, Florence Mills en Marcus Garvey. In
latere jaren zijn het o.a. Bill Cosby, Lou Rawls, Cicely Tyson, Muhammad Ali en Jean-Michel Basquiat.

LOGLINE
De foto van zijn grootvader die de befaamde fotograaf James Van Der Zee in Harlem maakte, leidt de
filmmaker honderd jaar later terug naar deze magische plek in New Yorkse wijk. Daar gaat hij op zoek
naar de zichtbaarheid van de bewoners in een witte wereld die hen aanhoudend definieert aan de
hand van hun huidskleur.

KORT
In The Photograph gaat filmmaker Sherman de Jesus op zoek naar het verhaal achter de enige foto
die hij van zijn grootvader heeft. De fotograaf is James Van Der Zee, een Afro-Amerikaanse fotograaf
die bekend staat om zijn portetten uit de Harlem Renaissance. Aan de vooravond van deze culturele
bloeiperiode opent hij zijn studio en fotografeert hij de nieuwe bewoners van Harlem in New York op
hun allermooist. In hun prachtigste pakken, duurste japonnen, luxe bontjassen en handgemaakte
hoeden namen de zwarte bewoners van Harlem plaats voor Van Der Zee’s camera. Als de mensen
die ze waren. Zo ook de grootvader van De Jesus, die als zwarte matroos de wereld over reisde. De
foto leidt de filmmaker honderd jaar later terug naar deze magische plek in de New Yorkse wijk, waar
hij op zoek gaat naar de zichtbaarheid van de bewoners in een witte wereld die hen aanhoudend
definieert aan de hand van hun huidskleur.
Sherman De Jesus verweeft zijn persoonlijke zoektocht met de rijke geschiedenis en muziek van
Harlem. Zijn film is een ode aan de kracht van de fotografie en de foto’s van James Van Der Zee in het
bijzonder. En hoe de kunst en het leven uit de Harlem Renaissance weerspiegelt in het Harlem van nu
waar hedendaagse fotografen als Jamel Shabazz met eenzelfde overtuiging het straatbeeld in beeld
brengen. De bittere strijd van activisten tegen de gentrificatie van de wijk. Jazz maakte plaats voor
hiphop, de migranten komen nu uit Afrika, maar de zwarte cultuur en trots zijn gebleven.

SYNOPSIS
In The Photograph ontketent één foto een wervelwind van vele verhalen tegelijk. Verhalen over de
zwarte bewoners van New York, over trots en traditie, over de kracht van fotografie, en over de
grootvader van regisseur Sherman De Jesus.
De Jesus vertrekt met een ogenschijnlijk duidelijk doel naar New York: hij wil weten welk verhaal er
schuilgaat achter de enige foto van zijn grootvader, Juan de Jesus. Op deze zwart-witfoto is Juan trots
en statig vastgelegd: brede schouders, een keurig pak met das… een echte heer anno 1920.
Belangrijk detail: Juan De Jesus was een zwarte man. En zwarte mensen werden aan het begin van de
vorige eeuw niet vaak zo mooi en plechtig vastgelegd, behalve dan in Harlem, New York.
In een tijd dat segregatie en raciaal geweld wereldwijd om zich heen grijpen, biedt Harlem begin
jaren twintig een veilige haven voor wie discriminerende wetten en onderdrukking wil ontvluchten.
Duizenden migranten uit de zuidelijke staten en de Cariben vinden in Harlem de vrijheid om zichzelf
te zijn en hun identiteit te uiten in muziek, kunst en literatuur. De unieke kunst en ideologie die
tijdens deze Harlem Renaissance opbloeien, drukken nog altijd hun stempel op de hedendaagse
cultuur.
Aan de vooravond van deze culturele bloeiperiode opent fotograaf James Van Der Zee (1886-1983)
zijn studio. Hier fotografeerde hij de nieuwe bewoners van Harlem op hun allermooist. Want wat
deed je als je eindelijk in New York aankwam, op een plek vrij van racisme en Jim Crow-wetten? In je
beste kleding op de foto gaan – als bevestiging van je nieuwe bestaan. In hun prachtigste pakken,
duurste japonnen, luxe bontjassen en handgemaakte hoeden namen de zwarte bewoners van
Harlem plaats voor Van Der Zee’s camera. Gewone mensen die een aandenken wilden voor thuis, de
nieuwe gegoede burgerij, maar ook beroemdheden als Muhammad Ali en Jean-Michel Basquiat
stonden in de rij om zich door ‘the photographer of greatness’ te laten portretteren.

Van Der Zee’s werk werd beroemd omdat hij zwarte mensen fotografeerde zoals zij zichzelf zagen, ‘in
their finest light,’ zoals fotograaf en professor Daniel C. Dawson beschrijft. Van Der Zee maakte zo’n
70.000 foto’s van groepen en individuen die op hun eigen manier uiting gaven aan ‘black excellence
and pride’. Mede daardoor is The Photograph ook hoogst actueel. Want hoe vaak zien we zwarte
mensen als hoofdrolspelers voorbijkomen in de geschiedenis van kunst en fotografie? Het werk van
Van Der Zee is behalve een kunstuiting ook een duidelijke vorm van verzet; in een tijd dat de zwarte
mens door de buitenwereld werd gezien als ondergeschikte, legde Van Der Zee hen vast als mens.
Ook de grootvader van De Jesus, die als zwarte matroos de wereld over reisde.
Ook de regisseur voelt zich op deze plek thuiskomen. Wanneer hij zijn haar in Harlem Renaissancestijl laat knippen in een traditionele kapsalon, is de cirkel rond. ‘You look like you belong here,’ aldus
de kapper.
Toch staat deze zwarte wereld onder spanning. Harlem wordt bedreigd door gentrificatie, waarbij
inwoners plaats moeten maken voor rijke witte nieuwkomers. In The Photograph zien we hoe raciale
ongelijkheid en geweld nog altijd doorwerken in het heden en hoe in Harlem ook nu nog verwoed
wordt gestreden voor erkenning van de zwarte identiteit: activist Michael Henry Adams, die vecht
tegen gentrificatie, stijlicoon Lana Turner die als geen ander de unieke schoonheid van Van Der Zee’s
foto’s kan beschrijven, de weduwe van Van Der Zee, die zijn erfenis bewaard in een overvolle opslag,
en vele anderen nemen ons mee in het Harlem dat was, het Harlem dat is en het Harlem dat zij in de
toekomst hopen te zien. De swingende soundtrack met hits van Ella Fitzgerald, Nina Simone en Duke
Ellington neemt je mee naar het Harlem van de jaren twintig én het Harlem van nu.
The Photograph is een filmisch monument, een ode, een eerbetoon aan de kracht van fotografie in
het algemeen en de foto’s van James Van Der Zee in het bijzonder, wiens werk honderd jaar later nog
altijd revolutionair is. Maar vooral ook een ode aan de mensen die voor de camera van Van Der Zee
plaatsnamen. En aan de huidige bewoners en de nieuwkomers, die in de voetsporen voor hun
voorouders treden door de zwarte identiteit en cultuur te vieren in hun kerken, kapsalons,
marktkramen, festivals en activisme. In The Photograph staat de veerkracht en hoop van de zwarte
mens centraal en wordt pijnlijk voelbaar wat het betekent om deel uit te maken van een traditie
waarin voorouders die werden onderdrukt zichzelf eindelijk op een voetstuk konden plaatsen.

SHERMAN DE JESUS
Sherman De Jesus is filmmaker en producent. Hij maakte alom geprezen films als De Wijde Wereld, A
Shtetl in the Caribbean, De Zero Revolutie, Gods Eigen Parochie, Jan Schoonhoven - Beambte 18977,
Alles Moet Nieuw – Piet Zwart, Alles Is Licht - Jan Henderikse, Leve het Bruine Monster en De Indiaan
Baarde Een Neger. Hij produceerde prijswinnende films als Boy Ecury van Frans Weisz, Zie Mij
Doen, Carnotstraat 17 en Verdwaald in het Geheugenpaleis van Klara Van Es, Zielen van Napels van
Vincent Monnikendam en Let The Music Dance van Pim de la Parra.
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DIRECTOR’S NOTE
Als kind was ik al gefascineerd door het portret van mijn grootvader. Deze voor mij haast mythische
zwarte man, die trots recht in de camera kijkt, als iemand die zeker van zijn zaak is. Zijn witte
tropenpak, zijn nonchalante houding; het had een magische uitwerking op mij.
Ik kende hem niet: mijn grootvader overleed voordat ik werd geboren. Alles wat ik over hem wist
kwam uit sporadische verhalen van mijn moeder en tantes over de man op de foto. Zij spraken altijd
met een zekere achting over hem. Hij reisde de hele wereld over: New York, Hamburg, Genua, Portau-Prince, Amsterdam. Hij nam souvenirs mee die mijn oma in haar havenwinkeltje verkocht.
Wanneer zij over hem vertelden zag ik in hun ogen dezelfde bewondering die ik als kleine jongen
voor deze man op de foto voelde.
Decennia later kwam ik de foto weer tegen. Het gevoel van bewondering kwam met grote kracht
terug. Ik wilde meer over deze man weten, maar kon niet langer rekenen op de herinneringen en
verhalen van mijn moeder en tantes.
Ik begon een digitale zoektocht waarbij ik een scheepsmanifest van Ellis Island, New York,
tegenkwam, gedateerd op 28 augustus 1917. Tussen alle namen van de scheepslieden kwam ik de
naam van mijn grootvader tegen:
Naam: De Jesus
Voornaam: Juan
Leeftijd: 36
Sekse: Mannelijk
Burgerlijke status: Vrijgezel
Nationaliteit: Afkomstig uit de Nederlandse West Indien
Lengte: 5 voet 9 inch – 1.75 meter

Gewicht: 150 pounds – nog geen 70 kilo
Positie op schip: AB seaman – matroos
Ras: African Black
Ik kon zo een beeld van hem vormen. Stond ik nu tegenover hem, dan was ik een kop groter dan hij.
Toch doemt hij nog steeds voor me op als de indrukwekkende pater familias die ik altijd heb
bewonderd.

Achterkant van de foto. GGG Studio, 272 Lenox Ave, New York.

Als ik het adres dat op de achterkant van de foto staat op internet opzoek, verschijnt een naam die ik
nooit eerder heb gehoord: James Van Der Zee.
De foto heeft bij mij al veel verschillende fantasieën opgeroepen van mijn grootvader die door
Harlem struint. Ik stel mij voor hoe hij langs de fotostudio van James Van Der Zee loopt en in de
ramen statige en levendige portretten van zwarte mannen en vrouwen ziet. In die tijd is het nog
ongewoon om een fotoportret te laten maken, een luxe, die je je al helemaal als zwarte matroos uit
Curaçao niet snel kunt permitteren. Toch besluit hij zichzelf net zo te laten vereeuwigen, voor
zichzelf, en voor zijn vrouw en kinderen die thuis zo lang op hem moeten wachten wanneer hij op
zee is.
Nu ik de foto decennia later in handen heb, wil ik weten hoe het in Harlem was in die tijd en hoe
deze ervaring voor mijn grootvader moet zijn geweest.
De zoektocht is als het grijpen in troebel water. Je ziet nooit precies waar je naar uit reikt en kan
alleen maar hopen dat je iets herkenbaars naar boven brengt. Het is eigenlijk representatief voor de
zoektocht van iedereen met zwarte voorouders; een zoektocht vol gaten en gesloten deuren, maar
die toch als essentieel voelt.

JUAN DE JESUS
Hij reisde als matroos de hele wereld over in wat voor Afro-Curaçaose mannen in die tijd één van de
hoogst haalbare posities was. Toch werd hij in de wereld weggeschreven met een opvallende
onzorgvuldigheid. Op ieder document is zijn naam anders gespeld; zijn geboortedatum is vaak
verkeerd geregistreerd, zijn rol op de boot vaak niet eens genoemd.
Toch komt één kenmerk altijd nadrukkelijk terug. De douanebeambten krabbelden afwisselend op
documenten: “African, Black of Dutch Indian Black”. Veel verder dan de huidskleur keken ze niet.
Dat deed James Van Der Zee wel. Hij wist mijn grootvader als een trots individu vast te leggen. En
bood hem met de bewuste foto de kans om aan zijn onzichtbaarheid te ontsnappen.
James Van Der Zee deed dat ook voor talloze andere zwarte mannen en vrouwen die het raciale
geweld in de vorm van lynchings en discriminerende Jim Crow-wetten wisten te ontvluchten en in
Harlem van begin 20e eeuw een nieuw leven konden opbouwen.
Dat ze zich lieten fotograferen door James Van Der Zee zie ik als een subtiele daad van verzet van hen
en van de fotograaf. Net als Juan lieten zij zich vereeuwigen zoals zij zichzelf zagen en zoals ze door
anderen gezien wilden worden.
De kracht die ze daarmee vertonen laat ik leidend zijn in de moderne context van hedendaags
Harlem: een wijk (door gentrification in transitie) die ondanks snelle etnografische en economische
veranderingen nog altijd bekend staat als “zwart”.

JAMES VAN DER ZEE
James Van Der Zee (1886 – 1983) was een Afro-Amerikaanse fotograaf die bekend staat om zijn
portretten uit de Harlem Renaissance periode. Van Der Zee gebruikte fotografie niet alleen om black
culture te vieren, maar ook om zijn modellen een gevoel van trots mee te geven. Hij begon met
fotografie als tiener toen hij een camera won met een prijsvraag.
In 1916 opent hij zijn eigen studio in Harlem. In de daaropvolgende decennia fotografeert hij de
inwoners van Harlem, bruiloften, begrafenissen, schoolkinderen, en parades en is hij huisfotograaf
van burgerrechtenactivist Marcus Marcus Garvey’s Universal Negro Improvement Association and
African Communities League, een organisatie die pleit voor vereniging van de zwarte Amerikaanse
gemeenschap en de terugkeer naar Afrika als thuisbasis.

James Van Der Zee in zijn studio.

In een halve eeuw heeft Van Der Zee een collectie opgebouwd van meer dan 65.000 negatieven
waarin ieder aspect van het zwarte leven in Harlem is vereeuwigd. Zelf raakt hij in de jaren ’60, als
draagbare fototoestellen populair worden, als studiofotograaf in de vergetelheid. Hij schraapt geld
bij elkaar door fotokopieën en kalenders te maken. Zijn fotocollectie ligt ondertussen in zijn studio te
verstoffen.
Van Der Zee dreigt samen met zijn foto’s onzichtbaar de geschiedenis in te gaan. Totdat een scout,
Reginald McGhee van het Metropolitan Museum of Art, in 1968 zijn studio binnenloopt en de
collectie negatieven ontdekt. Zijn foto’s worden de belangrijkste toevoeging aan de controversiële
Harlem on my Mind expositie uit 1969, waarin voor het eerst nationale aandacht wordt besteed aan
de kunst en cultuur van Harlem.
Plotseling is James Van Der Zee op zijn 86ste een gerenommeerd en gewild kunstenaar. Beroemde
Afro-Amerikanen als Bill Cosby, Muhammad Ali en Jean-Michel Basquiat laten zich door hem
portretteren. Zijn foto’s worden aangekocht door musea als het Metropolitian Museum of Art en het
MoMa in New York, The National Portrait Gallery in Washington D.C. en het Art Institute in Chicago.
James Van Der Zee overlijdt op 96-jarige leeftijd, op 15 mei 1983 in Washington D.C. Tegenwoordig
maken zijn foto’s onderdeel uit van gerenommeerde musea zoals The Museum of Modern Art in New
York, het Smithsonian American Art Museum in Washington, D.C., het Los Angeles County Museum
of Art, en het Detroit Institute of Arts.

James Van Der Zee en Donna Mussenden Van Der Zee.
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