
DIT BEN IKGODELIEF HEUSSCHEN (8) 

‘Als ik 18 ben, woon ik in een bos 

en heb ik veel jurken’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een portret van een kind in haar slaapkamer. Deze week: 

Godelief Heusschen (8). 

Pieta Verhoeven30 december 2019, 17:04 

Godelief Heusschen (8): ‘Mijn belangrijkste bezit is mijn geboorteknuffel. Hij heet 

Muis.’Beeld Adriaan van der Ploeg 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Pieta%20Verhoeven


Met wie woon je? 

‘Ik woon met mijn moeder Marieke (43), vader Alexander (43) en broer 

Steven (11) in Nijmegen.’ 

Wat zijn je hobby's? 

‘Ik zit op musicalles, daarvoor zat ik op moderne dans en nu ga ik klassiek 

ballet doen. Ik heb ook zwemles gehad, maar dat vond ik niet leuk. Ik heb 

alleen diploma A en B gehaald.’ 

Wie zou je een dag willen zijn? 

‘Katy Perry, mijn lievelingszangeres. Ze maakt heel leuke liedjes en ik 

vind haar mooi. Als ik haar zou zijn, zou ik in Engeland een optreden 

geven, daar is het heel mooi.’ 

Ben je verliefd? 

‘Ja, op een jongen uit mijn klas. Ik heb verkering met hem, maar ik denk 

niet dat hij wil dat de hele wereld dat weet. Dus ik vertel zijn naam lekker 

niet.’ 

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn? 

‘Een hert, dat zijn heel mooie dieren. Ik zou in het bos leven en veel 

rennen. Dan kan ik op verkenningstochten tussen de bomen door.’ 

Waarop ben je trots? 

‘Dat ik goed kan tekenen, de poppetjes lijken altijd goed. En dat ik 

verkering heb, want een meisje dat 8 jaar oud is en verkering heeft, dat 

komt niet vaak voor!’ 

Wat is je grootste droom? 

‘Om ooit schrijver te worden. Ik zou kinderboeken willen schrijven met 

veel avonturen erin. Toen ik 6 was, heb ik al een boek geschreven, Red de 



honden. Dat ging over een burgemeester die allemaal honden wilde doden. 

Twee meisjes hebben hem toen gestopt, waarna er een nieuwe 

burgemeester kwam.’ 

Waar ben je goed in? 

‘Ballet, tekenen en lezen. Ik kan snel lezen zonder foutjes te maken. Ik 

teken het liefst meisjes, zoals prinsessen of feeën.’ 

Wat is je belangrijkste bezit? 

‘Dat is mijn geboorteknuffel. Hij heet Muis en is ook een muis. We waren 

hem eens bijna kwijtgeraakt, maar toen lag hij naast een prullenbak.’ 

Is er een les die je hebt geleerd? 

‘Dat ik wat minder hard moet zijn voor mijn familie. Vooral voor mijn 

ouders. Ik was aan het nadenken over wat mama eigenlijk allemaal doet, en 

toen dacht ik: hmm, ik moet eens wat meer gaan helpen. Tot nu toe is dat 

best goed gelukt. Meestal ruim ik nooit mijn tas uit – en dat heb ik 

eigenlijk nu ook nog niet gedaan. Ik probeer het  vaker met ze eens te zijn 

en niet zo boos te doen.’ 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

Dan ben ik 18 en zit ik op een school waar je aandacht besteedt aan 

creatieve dingen. Ik heb dan ook verkering. Ik weet alleen niet of het met 

dezelfde jongen zou zijn, want ja, we moeten nog veel jaren vooruit. Ik zou 

in een mooi huis wonen in een bos, met veel mooie jurken. Ik heb nu twee 

mooie jurken, maar eentje is een bruidsjurk en de andere kan ik alleen aan 

in de zomer.  

 


