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Terwijl hij schittert op de prestigieuze Documenta-kunstbeurs in Duitsland, verdient de
Rotterdamse kunstenaar Jaasir Linger (31) zijn boterham als dakdekker. © Martin Hoogervorst

Doordeweeks is Jaasir (31)
dakdekker, ondertussen staat hij op
de belangrijkste kunstexpo ter
wereld
Terwijl hij schittert op de prestigieuze Documenta-kunstexpo in
Duitsland, verdient de Rotterdamse kunstenaar Jaasir Linger (31) zijn
boterham als dakdekker. ,,Ik hoop dat mijn oma trots op me is.” 

,,Hard werken. Dat stond in mijn opvoeding centraal”, begint Jaasir Linger
zijn bijzondere levensverhaal. ,,Wat je leuk vindt, kan je altijd nog naast je
baan doen. Werken in de bouw betaalt de rekeningen. De kunst, dat vind ik
leuk.”

Lees ook

Peggy (43) heeft nog steeds te maken met de gevolgen van slavernij:
‘Denkwijze was verankerd in maatschappij’

PREMIUM

Abdelkader Benali eert Jan Toorop: ‘Hij moet een bezienswaardigheid in
Oostvoorne zijn geweest’

PREMIUM

Sterker nog: Linger houdt van de kunst en de kunst van Linger. Niet voor
niets exposeert hij met de formatie ‘The Black Archives’ momenteel op de
vijfjaarlijkse kunstmanifestatie Documenta in het Duitse Kassel. Die staat
samen met de Biënnale in Venetië bekend als de belangrijkste kunstexpo ter
wereld.

Film van Zorro
,,Wat jij aanraakt, verandert in goud, zegt een vriend weleens tegen mij”,
vertelt de kunstenaar. ,,Golden boy, noemt hij mij. Ik weet nog dat ik als kind
een film van Zorro zag. Dat fascineerde me zó dat ik besloot om zelf te gaan
schermen. Binnen twee jaar was ik Nederlands kampioen in mijn
leeftijdsklasse.”

Jaasir Linger schittert als kunstenaar op Documenta, maar ook als dakdekker in de bouw: ‘Zorgt
voor financiële zekerheid’ © Frank de Roo

Hij ontvangt in die tijd zelfs een brief van sportbond NOC*NSF, ondertekend
door Erica Terpstra, die hem op zijn mogelijkheden als topsporter wijst. Maar
Linger staat veel liever op zijn skateboard, tot ergernis van zijn
schermtrainer, die medaillepotentie uit zijn handen ziet glippen.

Linger toont een lichaam vol littekens. Hij heeft bijna elk botje wel gebroken,
maar juist die skatewereld heeft hem gevormd, vertelt hij. ,,Het is een wereld
vol creatieve geesten. Daaruit zijn veel kunstenaars voortgekomen.”

Winti-ritueel
Meteen na afronding van de fotoacademie in 2019 wordt zijn talent ontdekt
door kunstcritici en museumconservators. Zijn doorbraak is een 9 vierkante
meter grote kubus van Surinaamse stoffen, tentoongesteld in het
Amsterdam Museum. In de kubus wordt een film over het Surinaams Winti-
geloof afgespeeld. Er klinkt Surinaamse muziek. Het ruikt er zelfs naar een
Winti-ritueel.

‘Hij is in staat om lastige thema’s aan te kaarten, zoals kolonialisme en
racisme, zonder daarbij met het vingertje te wijzen’, luiden de kritieken.

De doorbraak van Jaasir Linger is een 9 vierkante meter grote kubus van Surinaamse stoffen,
tentoongesteld in het Amsterdam Museum © Jaasir Linger

Zijn missie als kunstenaar? ,,Het Winti-geloof en de Surinaamse cultuur in
een positief daglicht stellen”, zegt hij. ,,Winti wordt gelinkt aan zwarte magie,
maar dat is niet terecht. Harmonie met de natuur en de medemens staan
juist centraal. Dat probeer ik via mijn kunst aan te tonen. De tradities, het
Surinaams cultureel erfgoed, mijn wortels.”

Zijn achtergrond is best complex, vindt Linger. ,,Sowieso ben ik het product
van het Nederlands kolonialisme. Mijn vader is half Indonesisch en half
Creools, afstammeling van tot slaaf gemaakte Afrikaners. Mijn moeder is
ook half Creools, maar stamt af van de Portugese Joden, vaak de
slavenhouders.”

Maar door die lelijke geschiedenis is hij toch maar mooi op deze wereld
gekomen. Hij observeert het leven als een spons, waarbij hij niemand
veroordeelt, maar juist inspiratie opdoet voor zijn kunst. ,,Ik probeer altijd het
positieve uit de mens en het leven te halen.”

Documenta

Het thema van de vijftiende editie van Documenta, van 18 juni tot 25
september in het Duitse Kassel, is ‘kunstenaars als collectief’. ‘The Black
Archives’, een Nederlands historisch kunst- en cultureel centrum, gericht
op de zwarte cultuur, is het enige Nederlandse kunstcollectief dat
deelneemt aan de kunstexpo. 

Historisch aan de Nederlandse inbreng op Documenta is dat het allemaal
landgenoten zijn van kleur. Het werk van deze kunstenaars is te zien in
museum Fridericianum, een centrale ruimte op de kunstexpo. 

Dat was voor Linger niet altijd even gemakkelijk. Hij weet nog dat hij in
Zoetermeer, waar hij opgroeit, wordt beledigd en bespuugd door een groep
neonazi’s. ,,Gelukkig schoot een witte man op een motor mij te hulp. Toen
mijn belagers zich uit de voeten hadden gemaakt, vertelde hij trots dat hij
een Surinaamse vriendin had. Dat blijft dan hangen.”

Kale gabbers in bomberjacks
Ook het voorval op straat met de kale gabbers in bomberjacks, op weg naar
een hardcore-party, herinnert hij zich nog goed. ,,’Die neger kan ons vast
vertellen waar het feest is’, klonk het denigrerend.” Ook al doet zo'n
opmerking pijn, toch wijst Linger hun de weg: ‘Fijne avond, jongens’.

Nu exposeert hij op Documenta met een kleine blauwe zandbak met witte
‘pemba doti’-klei erin. Zijn vinger wijst naar Oly Carmel. ,,Door
slavenhouders meegenomen naar de Virgin Islands. Daar is hij in 1734
‘vrijgekocht’ door Duitse missionarissen en meegenomen naar Europa. Hij
was de eerste gedwongen bekeerde West-Indiër. Binnen een jaar na
aankomst is hij overleden. Zo triest. Dit is mijn hommage aan hem.”

Met zijn blauwe zandbak met witte ‘pemba doti’-klei en de verwijzing naar Oly Carmel, verovert
Jaasir Linger menig kunsthart © Jaasir Linger

Hoewel hij exposeert op de belangrijkste kunsttentoonstelling ter wereld, zijn
de inkomsten van zijn werk niet voldoende om ervan te kunnen leven. Niet
dat hij dat erg vindt: ,,Mijn werk in de bouw zorgt voor financiële zekerheid.
Daardoor hoef ik geen kunst te maken met een verkoopidee. Ik kan maken
wat ik zelf wil.” 

Recent heeft hij een overeenkomst getekend met een Duits museum. ,,Het
gaat om veel geld, dacht ik in eerste instantie. Maar als je bedenkt hoeveel
tijd ik kwijt ben aan de productie, aan de vliegtickets en de belasting, die er
nog van afgaat, dan is het een onkostenvergoeding.”

Toch pakt hij alles aan en maakt hij er het beste van. ,,Mijn oma leerde mij
dat mijn huidskleur soms tegen mij kan werken. ‘Probeer daarom altijd het
allerbeste uit jezelf te halen’, zei ze altijd. Dat heb ik gedaan op school, op
de sportclub, in de bouw en in mijn kunst-carrière. Ik hoop maar dat ze trots
op me is.”

Paspoort Jaasir Linger

Geboren: 14 juni 1991, te Zoetermeer
Woonplaats: Rotterdam
Opleiding: Havo, hbo Media & Entertainment management,
Fotoacademie Amsterdam.
Nu Gerrit Rietveld Academie, Master ‘Blacker Blackness’.
Getrouwd met Oona-Maija Kanerva
Winnaar Gouden Freelancer Award (2017) met VPRO-documentaire over
Bijlmerflat Gliphoeve. 
Nederlands jeugdkampioen schermen (2002-2003), categorie Degen
Heren Benjamins
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Valentijn (38): ‘Een groot deel van mijn
energiekos ten wordt vergoed door mijn
werkgever’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de
kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aa…
een Nederlander. Vandaag: Valentijn (38) uit Leeuwarden.

ENERGIEREKENING

1 juli
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Abdelkader Benali
eert Jan Toorop: ‘Hij
moet een beziens-
waardigheid in
Oostvoorne zijn
geweest’
25 juni
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Granola superge -
zond? Als je dit erin
doet, krijg je alsnog
een suikerpiek (en
dip)

KOKEN & ETEN

1 juli

Corina: ‘Ik was blij
met de diagnose, er
is geen grotere hel
dan onverklaarbare
kinderloos heid’

PODCAST

1 juli
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Rotterdammer
verdacht van brute
overval op oud-
profvoetballer:
'Horloge, horloge!'

1 juli

Beroemde patatzaak van
Bram Ladage gaat in
september weer open
Binnenkort kunnen liefhebbers hun neus weer boven een
walmende zak Bram Ladage-patat houden. De patatzaak op het
Binnenwegplein heropent in september zijn deuren.
30 juni

Rondje langs de
velden: CWO
gastheer voor
Shakhtar Donetsk
en Argentijnse
verster king voor HC
Rotterdam
2 juli
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Peggy (43) heeft nog
steeds te maken
met de gevolgen van
slavernij:
‘Denkwijze was
verankerd in
maatschappij’

KETI KOTI

1 juli

Steeds meer mensen willen zijn
honing kopen, dus zegde Mohamed
(30) zijn vaste baan op

Boeren protesteren tegen
stikstof plannen in Heinenoord

Deze hond zit al meer dan een
jaar in asiel omdat hij zijn
uiterlijk niet mee heeft

 Regiosport Rotterdam

€1,99

12:02  Mooie, aangrijpende en
levensreddende herinneringen aan een…
‘geweldig ziekenhuis’
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11:30  Dit zijn onze meest
bijzondere verhalen van de afgelopen week
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10:54  Rotterdamse koffiemaker: er is nog
Colombiaanse koffie over

09:21  Steekpartij in Bergschenhoek om een
drankje, man (36) naar het ziekenhuis

09:00  Alles gedaan om personeel te
vinden, behalve navragen in de omgeving
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Na haar auto-ongeluk lag
Noer 48 uur in coma: ‘Soms
moet je vallen om jezelf te
herontdekken’
1 juli

Dominee Ivo is fanatiek
voetbalsupporter: ‘Op
tribune valt weleens een…
gvd, maar daar lig ik niet
wakker van’
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Deze dominee openbaarde
in een brief aan zijn ouders
dat hij op mannen valt:…
‘Reactie was ontroerend’
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Allereerste liefde
verdween plotseling uit
het leven van Sonja (25):…
‘Stond er opeens alleen
voor’
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Doordeweeks is Jaasir (31)
dakdekker, ondertussen
staat hij op de…
belangrijkste kunstexpo
ter wereld

PREMIUM

1
Beroemde patatzaak van
Bram Ladage gaat in
september weer open

2
Anita vreest gevolgen voor
haar transportbedrijf als
boeren Rotterdam…
blokkeren: ‘Enorme
kostenpost’
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3
NS-pronkstuk is
‘splinternieuw, schoon en
supersnel’
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MET VIDEO 4
Alles gedaan om personeel
te vinden, behalve
navragen in de omgeving
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WEEKDEAL: Nu last-
minute met 30% voordeel
naar Disney's Aladdin

Voor €44.36

DierenPark Amersfoort

TINA - De Tina Turner
Musical: nú 30% voordeel
op elk ticket!

Voor €38.95

Hij Gelooft in Mij - Elk 2e
ticket gratis!

Voor €30.75

Attractiepark Slagharen

Van €32.5 voor €16.9
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Rotterdamse Kim (31) komt
uit de kast en verrast
daarna met Belgische titel:
‘Ze bloeit helemaal op’
27 juni

Nieuwenhoorn houdt hoofd
koel en keert na negen
seizoenen terug naar de…
hoofdklas se

PREMIUM

IN BEELD

Versterking na versterking
voor Sparta: ‘Dit tempo
houden we niet vast, hoor’

PREMIUM

Doelpuntenfenomeen van
Poortugaal scoort ook aan
de andere kant van de…
wereld: 'Heerlijk om hier
weer te spelen’

PREMIUM

Beroemde patatzaak van
Bram Ladage gaat in
september weer open

Overval op luxe opticien
loopt in de soep omdat
buurman de vluchtscoot…
weghaalt
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‘Kick en Ciska zouden gaan
trouwen. In plaats van een
huwelijksfeest met…
vrienden was er een
begrafenis’LEZERSBRIEVEN

Opletten voor
automobilisten: op de Laan
op Zuid staat een nieuwe…
flitspaal

Woning in Rotterdam
beschoten, kogel belandt
in kinderslaapkamer

Anton van Putten
24-06-2022
Delft

Corry Duyvesteijn -
Vermeulen
11-06-2022
Kwintsheul

Maria Moerkerken-Leewis
05-06-2022
Barendrecht

Conny van Vliet - Seip
25-05-2022
Rozenburg
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VAN WIEG TOT GRAF

Zelfs na zijn overlijden blijft
kapper John een verbinden-
de factor
28 juni

Levensgenieter Bob (1978-
2021) had bij veel mensen
bijzonder plekje in hun…
hart: ‘Hij stond voor
iedereen klaar’
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VAN WIEG TOT GR…

Voor goedlachse Marja (68)
was geen uitdaging te
groot, geen gunst te veel
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VAN WIEG TOT GR…

Niemand verwachtte dat
Toon de glorieuze leeftijd
van 99 zou bereiken, maa…
hij deed het wel (en hoe)

PREMIUM

VAN WIEG TOT GR…
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GOUDEN POLLEPEL

In het Japanse walhalla
Kyatcha is eten een genot
voor alle zintuigen
1 juli

Hier in Rotterdam zit een
echte Parijse bistro:
heerlijke uiensoep en…
Franse chansons
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GOUDEN POLLEP…

Tussenstand Gouden
Pollepel Rotterdam en
omstreken

Bij dit restaurant kun je
lekker eten en ondertus -
sen genieten van…
voorbijronkende schepen
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GOUDEN POLLEP…

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

jaasirlinger@yahoo.com Aanmelden
  

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacy statement

Cookie statement

Vacatures

Cookie instellingen

Service

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn account

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Meer AD

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

Kortingscodes

RSS

Apps

        

© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Rotterdam Vandaag
Wil je elke dag de Rotterdam Vandaag nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

InschrijvenUw e-mailadres

Zoek de verschillen: de Bergweg
van toen en nu

Rotterdam

Van onze partners
Het mosselseizoen is
aangebroken! Zo vier jij de
Zeeuwse zomer in Rotterdam

Aangeboden door 

Dit is het gloednieuwe
cursusaanbod van SKVR (en hét
moment om met je
droomhobby te starten)
Aangeboden door 

Populair

Zoek de verschillen: de
Bergweg van toen en nu

Insidertip: hier in Charlois vind
je een verborgen mini-Japan

Deze leuke dingen doe je dit
weekend in Rotterdam (1 – 3
juli)

Net verhuisd en nu failliet:
interieurzaak Homestock is
dicht

Aanbiedingen in Rotterdam Bekijk meer aanbiedingen 

Craft joggingbroek en vest
€ 24,99

Geldig t/m 10 juli 2022

Altijd korting bij je favoriete
webshop

Wissel
Geldig t/m 31 december 2022

Net binnen

1

2

3

4

Premier

Stichting
Kunstzinnige Vorming
Rotterdam (SKVR)

In samenwerking met indebuurt Rotterdam
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