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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Streetview 
 
Opdracht 1 
 
1 Blij. 
2 Nee, je schrijft ‘happy’; het is een Engels woord. 
3 Heb je. 
4 Nee, je schrijft ‘heb je’; ‘heppie’ is spreektaal. 
5 - regel 5: ‘heppie’ = heb je 
 - regel 6: ‘heppik’ = heb ik 
 - regel 7: ‘heppie’ = heb je 
 - regel 7: ‘heppieje’ = blije 
 - regel 8: ‘hep’ = heb 
6 Zie antwoord 5.  
 Regel 7: ‘heppieje’ = happiness. 
7 De woorden worden op dezelfde manier geschreven, zodat het lijkt alsof er steeds 

hetzelfde gezegd wordt. Maar dat is niet zo! 
 
Opdracht 2 
 
1 Ik. 
2 Blij. 
3 In regel 1 t/m 4 voelt de ‘ik’ zich blij. 
 In regel 5 en 6 raakt de ‘ik’ geïrriteerd omdat degene die vraagt, hem/haar niet 

begrijpt. 
 In regel 7 en 8 is de ‘ik’ verbaasd omdat de ‘je’ dat blije gevoel niet kent. 

 
Opdracht 3 
 
1 Straatbeeld. 
2 Ik. 
3 Over de man die op Google Streetview te zien is. 
4 ‘Ik’ denkt dat de man die op Google Streetview te zien is, zijn/haar broer is. Of dit 

ook echt zo is, wordt niet duidelijk. 
5 Over Google Streetview. 
6 Zie de onderstreepte woorden in het gedicht. 
 

Streetview 
 
Op Google Streetview verlaat een man 
de plaatselijke bank. Wanneer die man 
mijn broer zou zijn, dan loopt hij, denk ik, 
naar zijn zaak. Dat is de plek waar ik nu sta, 
 
volgens de eerste foto dan. Het is een 
zomerochtend zonder zon. De man loopt 
nog een meter of tweehonderd hiervandaan. 
Hij zou heel goed mijn broer kunnen zijn. 
 
Volgende beeld. Hij steekt over 
en ik ben zijn zaak voorbij. Zoals 
hij stilstaat op de foto loopt hij. 
En ik heb ook zo’n vest. Dit is mijn broer. 
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Van foto drie betreur ik dat hij mij 
niet ziet. Ik raak verder dan me lief is 
van zijn doel, al kom ik dichterbij. 
 
Hij laat zich hier wel wereldwijd begluren, 
maar hij ziet mij niet staan, ook niet 
van zo dichtbij. Hij kan alleen maar verder gaan 
 
naar foto vier. Ik zie hem op de rug. 
En daarna houdt het op. Ik kan de reeks 
herhalen, de volgorde omkeren, maar 
nader nog dan dit, dat lukt maar niet. 

 
7 Straatgezicht. De man die door Google Streetview gefotografeerd is, is een 

onbekende, maar krijgt door dit gedicht een gezicht. 
 
Opdracht 4 
 
Tip: laat de leerlingen elkaars kijkdozen bekijken. De dozen geven verschillende 
gezichten, streetviews, op dit gedicht. 


