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Gonny de Weerd aan het werk in Apenheul. Soms is ze op pad met een schetsboek, vaak met een camera.
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Veelzijdige debutante met schetsboek naar Apenheul
door David Levie
Of ze gestreeld was door de
uitnodiging om mee te doen aan de
EuropARTexpo? Gonny de Weerd
moet even nadenken. “Eerder
verbaasd”, zegt de 50-jarige
journaliste, die niet eerder
schilderijen exposeerde en pas op
latere leeftijd is gaan schilderen.
De Weerd is een laatbloeier.
Althans op creatief gebied. De
voormalige personeelsfunctionaris
wist dat ze een zeker talent had om
te schrijven, maar lange tijd deed
ze daar weinig mee. Uiteindelijk
schreef ze zich in op de School
voor Journalistiek om er drie jaar
later cum laude af te studeren. Tot
2008 was ze als correspondent aan
de Stentor/Apeldoornse Courant
verbonden.
Schilderen doet ze ruim zes jaar.
Bij Atelier Ludiek. Om de zomer
door te komen meldde ze zich bij

Leone Tonkinson, die haar talent
ontdekte. Niet eerder had ze met
olieverf gewerkt. Haar eerste
schilderij van orang-oetangs
maakte dusdanig veel indruk dat
Leone haar uitnodigde om zich te
mengen in een internationaal
gezelschap.
Gonny schildert mensapen. De
dieren hebben al sinds haar jeugd
haar interesse. “Omdat ze zo dicht
bij de mens staan. Achtennegentig
procent van hun dna is gelijk aan
dat van mensen. Ook het feit dat ze
een bedreigde diersoort zijn speelt
mee. Door ze af te beelden richt je
de aandacht op deze dieren.”

Ze is een vaste bezoeker van
Apenheul. Gewapend met een
camera en schetsboek is ze in het
park te vinden. “De afstand tot de
apen is er vrij groot. Met de camera
kun je ze dichterbij halen en hun
mimiek bestuderen.”

Mensapen staan heel dicht
bij de mens. Een groot deel
van hun dna is gelijk aan dat
van ons.”

Gonny de Weerd is zeer verknocht
aan haar eerste olieverven. Wat nu
als ze een goed bod krijgt. “Ik wil
ze voorlopig niet kwijt. Ik denk dat
ik dan een opdracht aanvaard.”

Na de vakantie blijft ze zowel
lessen bij Ludiek als bij Tonkinson
volgen. In haar vrije tijd begeleidt
ze een zanggroep van mensen met
een verstandelijke beperking (De
Klup). Het schrijven richt zich op
bijdragen aan tijdschriften. De
onregelmatige werktijden op de
krant botsen met het drukke
bestaan als moeder en echtgenote.

