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WIE IS IHEKE DE JUNG?
„Ik ben kunsthistoricus en moeder van twee meisjes van to en o jaar. We
wonen met ons gezin in Alblasserdam. Na m'n studie heb ik zes jaar tentoon-
stellingen gemaakt voor een museum. Daar hoorde ook het geven van rondlei-
dingen en het werken met kinderen bij. Die werkervaring komt goed van pas
bij de kunstprojecten die ik tegenwoordig organiseer op basisscholen."

UP Häï VOOR SOORT SEHOLEN DOE JE DAT?
„Met name op de reformatorische basisschool waarop onze kinderen zitten.
Toen ze naar een nieuw gebouw verhuisden, kwam ik met het idee om een
projectweek over kunst te organiseren. Daarna kon het nieuwe gebouw aange
kleed worden met de kunstwerken van de leerlingen. Dat plan is ook u1tge~
voerd. Een andere basisschool heb ik ingericht met werkstukken die leerlingen
onder leiding van een gastdocent maakten. In gesprekken met leerkrachten
ontdekte ik dat kunst voor hen vaak lastig, abstract is. Als ik het bijvoorbeeld
over expressie heb, is dat voor mij een bekende term, maar een ander weet
dan niet altijd wat je bedoelt; je praat gauw over de hoofden hen. Die kennis
kwam van pas bij het schrijven van "Een mier op je bord" ."

HDE KWAN DIT BOEK TDT STÂND?
„Uitgeverij De Banier wilde een boek over kinderen en creativiteit maken. Ze
hadden een vriendin van mij gevraagd om het te schrijven, maar die vond het
meer bij mij passen. Zo kwam de opdracht bij mi] terecht. ll-t hoor van mensen
om me heen dat het boek hen aanspreekt en ze ermee aan de slag gaan. "

IS HET BOEK HET HàHE VUUR EREATIEUE KINDEREN BEDUELD*
„Creativiteit zit in alle kinderen. Zelf dacht ik over onze jongste dochter altijd:
tekenen en knutselen past niet bij haar, want ze was altijd aan het rennen en
springen. Maar tegenwoordig is ze helemaal weg van aquarelkrijt. Het gaat
er vooral om dat als je als ouders van alles aanbiedt, zodat kinderen kunnen
ontdekken wat ze leuk vinden. Een kind dat weinig heeft met knutselen, kan
bijvoorbeeld wel gevoelig zijn voor taal of muziek. ”

HOE GEEF JE IN HET EIGEN GEZIN CREATIVITEIT VORM?
„Wij hebben beneden een hoek waar gekliederd mag worden. Daar staan
tweedehands meubels en ligt laminaat op de vloer. Elk jaar bedenken we voor
de zomervakantie een onderwerp dat we centraal stellen. Zo hebben we eens
een zomer lang over ondenvaterleven gewerkt. We hadden voor het raam een
soort aquarium gemaakt. De kinderen slaan dan volop aan het knutselen en zo
ontstaat er vanzelf een heel project. Als iets hen eenmaal interesseert, komen
ze vanzelf met ideeën. Als ouders kun je dit vooral faciliteren."
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