
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



   
 

   
 

THE PHOTOGRAPH 
een film van Sherman De Jesus 
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Regisseur   Sherman De Jesus 
Producent   Cécile van Eijk, Sherman De Jesus 
    Memphis Features 
 
 
Genre    Documentaire 
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Opnamelocaties  Harlem, New York City 
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Ondertiteling   Nederlands, Engels 
Formaten   DCP, MXF, Digitale formats 
 
Partners   Nederlands Film Fonds, NPO Fonds, CoBO Fonds, Mediafonds 
Festivals   Nederlands Film Festival 2021 (première) 
Release    7 oktober 2021 
 
Omroep   AVROTROS 
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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. 
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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 Renaissance-

stijl 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, Port-

au-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. 

 
 
 



   
 

   
 

MEMPHIS FEATURES 
 
Memphis Features van producenten Cécile A.M. van Eijk en Sherman De Jesus produceert dertig jaar 

bekroonde internationale (auteurs-) documentaires en films voor televisie en theater. Films met 

grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en impact en een diversiteit aan onderwerpen zoals: 

kunst, fotografie, literatuur, migratie en geschiedenis. Memphis werkt samen met alle publieke 

omroepen in Nederland en met verschillende Europese partners. Het doel is een krachtige en 

positieve bijdrage te leveren aan de veranderende samenleving. 

 

Recente films 
 
The Photograph ( 98’, documentaire) van Sherman De Jesus 

Nieuw Licht – het Rijksmuseum en de slavernij (55’, documentaire) van Ida Does 

De Wijde Wereld ( 56’, documentaire) van Sherman De Jesus 

Het Voorval – Armando en de mythe ( 70’, documentaire) van Sjors Swierstra en  

Roelof Jan Minneboo 

Zie Mij Doen ( 85’, documentaire) van Klara Van Es 
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CONTACT 
Voor meer informatie, stills en screener kunt u 
contact opnemen met: 
 
FILMMARKETINGBUREAU 
 
FILM INCOMPANY 
De Bonte Zwaan 
Haparandadam 7-A2 
1013 AK Amsterdam 
 
+31 (0)20 737 13 56 
 
Petra van Horssen 
petra.vanhorssen@filminc.nl  
 

 
 
 

 
PRODUCENT 
 
MEMPHIS FEATURES 
Maliebaan 24-26 
3581 CP Utrecht 
 
 
+31 (0)30 233 20 23 
 
Irene de Mol 
irenedemol@memphisfilm.net 
 
Cécile van Eijk 
cvaneijk@memphisfilm.net 

mailto:petra.vanhorssen@filminc.nl
mailto:irenedemol@memphisfilm.net
mailto:cvaneijk@memphisfilm.net


   
 

   
 

 

v.l.n.r. Dangelo Slaughter, Emilie Boone, Sherman De Jesus, Carlton Mabrey, Gautam Choudhury, Milton Kam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 
Special thanks to the people of Harlem 

  
a film by 

SHERMAN DE JESUS 

  
THE PHOTOGRAPH 

  
executive producers 

CÉCILE VAN EIJK 
SHERMAN DE JESUS 

  
producer 

MATHIJS JORRITSMA 

  
director of photography 

MILTON KAM 

  
sound recordist 

GAUTAM CHOUDHURY 

  
editors 

CAITLIN HULSCHER 
JELLE REDEKER NCE 

  
composer 

RANDAL CORSEN 

  
sound design & mixage 

MARK GLYNNE & TOM BIJNEN 

  
the producers wish to thank 

Donna Mussenden Van Der Zee 
Jamel Shabazz 

C. Daniel Dawson 
Emilie C. Boone 

Anthony Barboza 
Richard E. Green 

Evetta Petty 
Lana Turner 

Michael Henry Adams 
Drissa Cisse 

Aminata Sylla Cisse 
Delores Bryant 

Keith Kash 
Coco Mitchell 

Robert Eatman 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
writer & director 

 
Sherman De Jesus 

  
story consultant Inge Oosterhoff 

  
director of photography Milton Kam 

  
sound recordist Gautam K. Choudhury 

  
editor Caitlin Hulscher 

 Jelle Redeker NCE 

  
voice Juan De Jesus Frank Sheppard 

  
sound design & mixage Mark Glynne & Tom Bijnen 

  
sound editor Olmo van Straalen 

  
sound intern Franco van der Linden 

  
sound postproduction Anthill Sound Design 

  
mix theatre Sound Adventure 

  
original music composed & produced by Randal Corsen 

  
piano Randal Corsen 

  
solo trumpet & flugelhorns Igort Rivas 

  
trombones Jorge Dobal 

  
violin Arjen de Graaf 

  
percussion Pernell Saturnino 

  
acoustic bass Eric Calmes 

  
recording by Hershel Rosario & Oscar Bor 

  
mixed by Dave Mourillon 

  
brass mixed by Igort Rivas 

  
colorist Joel Sahuleka 

  
online edit & datamanagement Tim de Wit 

 Nino Oosterwijk 

  
postproduction facilities FeverFilm 

  
transcription Jeffrey Koppelaar 

 Merle Westendorp 

 Nataly Burgzorg 

 Eva Geurdes 

 Ráchelle-Jean Steenberg 

 Janosch Hoefer 



   
 

   
 

  
poster & title design Shosho 

 Joost Hiensch 

  
translation inVision 

  
publicity Film Incompany 

 Petra van Horssen 

  
distributor Netherlands Amstelfilm 

  
legal support Kalff Katz & Franssen Advocaten 

 Mr Patrice Katz 

  
insurance DSV Mediapolis 

  
production assistants New York City Tyler Epps 

 Dangelo Slaughter 

 Jasmine Hardy 

 Tanisha Blanche 

  
unit producer New York City Carlton Mabrey 

  
line producers Cécile van Eijk 

 Natasja Mohrs 

  
producer Mathijs Jorritsma 

  
producer AVROTROS Jose Schraauwers 

  
programme editor AVROTROS Syrine Krabman 

  
commissioning editor AVROTROS Jessica Raspe 

  
executive producers Cécile van Eijk 

 Sherman De Jesus 

  

  
  

special thanks to 

  
Harlem Groove Band 

David Lee Jones Sean Cameron 
Takuya Hirao  

  
"Raccoon remix" photo shoot 

Eustace Collens Theo Hanson 

  
"Sidewalk Church" 

Venetta Jarvis Gloria Richards 
Camille Petty Malcolm Merriweather 

Diane Eamtrakul Dr. Valerie A. Daly 
Gail Hernandez Yvonne Wallace 

  
 



   
 

   
 

The Marching Cobra's 
Terrel Stowers 

  
Arthur Schomburg Center for Research in Black Culture 

Andrea Battleground Mary Yearwood 

  
The Metropolitan Museum of Art 

& Thomas J. Watson Library 
Miki Spinazzi Elena Tarchi 

  
Production Junction 

Theresa Sagan Yasmin Zellipour 

  
New York City Office of Film, Theatre and Broadcasting 

Caitlin Fink 

  
Consulate General of the Netherlands in New York 

Vera Kuipers 

  
FeverFilm 

Bart van den Broek Jessica Akkermans 
Nathalie Bakker Daan Janssen 

  
Amstelfilm 

Krijn Meerburg Heleen Hoogendijk 
Carlo Dias  

  
Associate Directors 

Mark Daems Bram Crols 
Jan Lapeire  

  
Dutch Cultural Media Fund - Jury essayist documentary 

Bero Beyer Mea Dols de Jong 
Mieke Bernink Manu Riche 
Peter Delpeut  

  
  

Ethel DeZonie the undocumented refugee 
Mala Tambadian Yahya S. Cisse 

Amber Pickens Nabitou Cisse 
Al Hajji Sharif Fatoumata Zarra Cisse 

Baaba Famourlaye S. Cisse 
Kimiko Matsuo Reverend Dr. Renee F. Washington-Gardner 

  
Deborah Willis Suzy Delvalle 
Shawn Walker Eric Washington 

Howard Greenberg John Harkem Reddick 
Warrington Hudlin Terrence Jennings 

  
Ginny Huo Neal Shoemaker 

Beth Saunders John McInnes 
Rob Pairr Paula  J. Rosa 

Stacey Lynn Holman Jozias Henderikse 

  
 
 
 

 
 
 



   
 

   
 

 
Sander Kuipers 

 
Mark Wiznitzer 

Marijke Huijbregts Paula O. Goddard 
Pieter van Huijstee Robert Dorsman 

Ot Louw Shon Bessy 
Suus van de Kar Rose Mary Allen 

  
Cloud Nine Exotics Harlem's Heaven 

Columbia University The American Legion post 398 
Morningside Barbershop Paris Blues 
Memorial Baptist Church United States Department of the Interior 

  
  

Mediafonds Hans Maarten van den Brink 

 Ruurd Bierman 

 Ingrid van Tol 

 Steven Huismans 

  
Netherlands Film Fund Bero Beyer 

 Doreen Boonekamp 

 Frank Peijnenburg 

 Maarten Wijdenes 

 Suzanne van Voorst 

 Monica Wissing 

 Cynthia Ophorst 

  
Netherlands Film Production Incentive Ilse Ronteltap 

 Ellen Hoffmann 

 Ilke Vernooij 

 Judith Leddy-Ratten 

 Thu Ha Nguyen Thi 

 Simone Kaagman 

  
NPO Fund Hanneke Bouwsema 

 Kaisa Kriek 

 Katie Smit 

 Jenny Booms 

  
CoBO Jeanine Hage 

 Peter van Beek 

 Ina van der Spoel 

 Christel Rienks 

  

  
photography 

Photographs by James Van Der Zee courtesy of Donna Mussenden Van Der Zee 
Photographs by Jamel Shabazz courtesy of Jamel Shabazz 

Photographs by Anthony Barboza courtesy of Anthony Barboza 
Allen/Littlefield Collection 

Getty Images 

  
archives 

Jeff Kaplan Archives Prelinger Archives 
British Pathé MyFootage 

  



   
 

   
 

  
 

poetry 
Invisible Man The Negro Speaks of Rivers 

written by Ralph Ellison written by Langston Hughes 
published by Random House, 1952 published by Alfred A. Knopf, Inc., 1994 

  
music 

My Queen is Nanny of the Maroons Backlash Blues 
performed by Sons of Kemet performed by Nina Simone 

written by Shabaka Akua Lumumba Kamau 
Hutchings, Thomas Andrew Skinner, Theon Errol 

Cross, Sebastian Ashley Sam Rochford 

words and music by Langston Hughes (50), Nina 
Simone (50) 

published by BMG Rights Management (Benelux) 
B.V. (BUMA / STEMRA) and Reservoir Reverb 

Music LTD, Big Life Music New Works (Cloud 9 
Holland Music Publishing)   

published by EMI Music Publishing Holland B.V. 
and Ninandy Music 

(P) 2018 Verve Label Group, a Division of UMG 
Recordings, Inc. 

Licensed from Nina Simone Charitable Trust and 
Rich & Famous Records, Ltd., courtesy of Steven 

Ames Brown 
ISRC: US-UM7-17-14089 ISRC: GBCBR1101406 

  

Drop Me Off In Harlem Take the "A" Train 
performed by Ella Fitzgerald, Duke Ellington & His 

Orchestra 
performed by Duke Ellington 

words and music by Duke Ellington, Nick A Kenny written by Billy Strayhorn 

published by EMI Music Publishing Holland B.V. 
published by Tempo Music Inc, administrated by 

Music Sales Corp/Cambpell Connelly (Holland) 
B.V./CTM Publishing B.V. 

(P) 1957 The Verve Music Group, a Division of 
UMG Recordings, Inc. 

Licensed courtesy of Sony Music Entertainment 
Netherlands B.V.  

ISRC: US-F09-57-25460  

  
  

The Photograph is supported by 
Dutch Cultural Media Fund 
The Netherlands Film Fund 

The Netherlands Film Production Incentive 
NPO Fund 
CoBO Fund 

  

  
  

© MMXXI MEMPHIS FEATURES BV / AVROTROS 
www.memphisfilm.net  

  
 
 
 
 

http://www.memphisfilm.net/


   
 

   
 

 
 
 


