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Nieuw-Zeeland eert Theo
schoon met een expositie
De kunstenaar Theo Schoon
werd in Nieuw-Zeeland als
een excentrieke 2onderling
gezien. Nu krij gt hij pas
erkenning.

DoofHANS vAN KREGTEN
WELLTNGToN, 24 ME . De Neder-
lander Theo Schoon (1915-'85) had
in Nieuw-Zeeland geen gemakke-
lijk leven. De flamboyante en ho-
moseksuele kunstenaar legde als
eerste de verbanden tussen het Eu-
ropese modernisme en de inheem-
se Maori-cultuur, maar werd in
zijn nieuwe land vooral als een ex-
centrieke zonderling gezien.

In 1939 giíg Schoon vanwege
de oorlogsdreiging met zijn ou-
ders uit Nederlands-Indië naar
Nieuw-Zeeland. ,,In die tijd von-
den Nieuw-Zeelanders alle niet-
Britse immigfanten verdacht. In
de Tweede Wereldoorlog werden
Duitsers in Nieuw-Zeeland geïn-
terneerd en men zag nauwelijks
het verschil tussen Nederlanders
en Duitsers. Homofilie was in dit
land onzichtbaar. De meeste Ki-
wi's r.yaren niet erg hartelijk voor
de onconventionele Schoon", zo
vertelt ;onathan Mane-Wheoki,
consefvator van Nieuw-Zeelands
nationale museum Te Papa Tonga-
rewa. Het museum wijdt een klei-
ne tentoonstelling aan Schoon.

Mane Wheoki: ,,Floewel Sctoon
een buitenstaander was, kan hij
juist een national ist ische Nieuwl
Zeelandse kunstenaar worden ge-
noemd. Naast zijn,voorliefde voor
Maoricultuur fotografeerde hij de
geothermale rijkdommen van het
vulkanische gebied van Rotorua.
Daarbij legde hij door eindeloos
geduld en prachtige composities

de schoonheid ervan een stuk be-
ter vast dan de toeristische topfo-
tografen van vandaag dat doen."

Schoon inventariseerde vanaf
1947 in opdracht van het Nieuw-
Zeelandse ministerie van binnen-
landse zaken ook prehistorische
grotten met Maoritekeningen, die
hij de 'eerste kunstgalerijen van
Nieuw-Zeeland' noemdè. Schoon
zag dit kopieerwerk als een aitis-
tieke wedergeboorte.,,Ik begon in
die grotten de hele Europese schil-
dertraditie te onwluchten en een
nieuwe visuele vrijheid te ontwik-
kelen", schreef hij later.

Schoon hield niet van de Nieuw- l
Zeelanders en was niet onder de
indruk van het artistieke klimaat.
In een briefaan een collega in 1965
beschreef hij,dat de Maori's 'tech-
nisch goed werktenl, maar ver-
klaarde bij de inheemse bdwoners
van Nieuw-Zeeland artistieke visie
en oorspronkelijkheid te missen.
Hun werk was voor hem hand-
vaardigheid in dienst van traditie
en souvenirproductie. ,,De Maori-
kunst van vandaag verkeert in een
vreselijke staat van dêcadentie. En
er is ook geen kans op een verlich-
tingsvonk van het al even treurige
blanke artistieke klimaat."

Toch is Mane-Wheoki ervan
overtuigd dat Schoons synerge-
tisch werk tussen de Maorikunst
en modernisme de weg heeft geo-
pend voor acceptatie van de he-
dendaagse moderne artistieke
prestaties van de Maori. En in een
opzicht had Schoon de tijdgeest
mee. ,,Toen hij Maoridesigns in
zijn werk ging toepassen, werd dat
door de inheemse leiders nog niet
gezien als ongewenste toe-eige-
ning door de kolonisatoÍ. D^t zort
nu waarschijnlijk wel zijn ge-
beurd, Schoon verdient volgens

mij een gfotere tentoonstelling,
maar zijn bekendheid is altijd ach-
tergebleven bij de Nieuw-Zeeland-
se beroemdheden uit zijn tijd zo-
als Rita Angus en Toss Wooleston,
aldus Mane-Wheoki.

Na zijn jeugd in Nederlands-In-
dië bezocht Schoon de Rotterdam-
se kunstacademie Waar hij door
Bauhaus werd geinspireerd. Ook
voelde hij zich een kunstenaar op
het raakvlak van westerse en oos-
terse culturen. Na zijn opleiding
ging hij terug naar Nederlands-In-
dië en verzamelde materiàal uitJa-
va en Bali voordat hij naar Nieuw-
7.eeland. vertroh. Een deel van dat
materiaal is nu ook in Te Papa te
zien,

Opvallend op de expositie in
Wellington zijn schetsen van kale-
bassen, waarop Schoon Maorimo-
tieven aanbracht. Hij liet zich
daarbij vooral inspireren door mo-
ko's, de gezichtstatoeages van Ma-
ori's. Schoon kweekte kalebassen
in dozen en hij gebruikte ijzer-
draad om ze bewust de vervormen.
In die tijd werd dit soort activitei-
ten door zijn collega-kunstenaars
in Nieuw-Zeeland niet erg serieus
genomen. En hoewel Schoon met
sommige Nieuw-Zeelandse kun-
stenaars vrij intensieve contacten
onderhield, waren die niet 'echt
warm te noemen.,,Schoon maakte
zlchbij hen door zijn vaak onge-
zouten kritiek niet geliefd", zegt
kunsthistoricus professor Michael
Dunn nu. In dejaren zeventig ver-
trok Schoon boos naar Nederland
en vestigde zich daarna in Austra-
lië. Hij stierf in 1985 in Sydney.

ïheo Schoon: Opening the Archi-
ve. tot 1 aug. Te Papa Tongarewa,
55. Cable StreetWel l ington. Gra-
t is entree. www.tepa pa. govt.nz
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