
 

Top 2000 in de klas 
Bronski Beat – Smalltown Boy 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In 1984 verscheen het nummer ‘Smalltown 
Boy’. Het lied gaat over een homoseksuele 
jongen die te maken krijgt met homofobie, 
eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. Op 
deze manier wordt door middel van een hit, 
het maatschappelijk probleem van 
homodiscriminatie onder de aandacht 
gebracht. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Popmuziek – homoseksualiteit – discriminatie 
– maatschappij 
 
Kerndoelen 
Motief – toonsoort – tekstbegrip  
 
Verdieping 
Op de Schooltv-site staan meer mini -
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘Love 
Games’ van Level 42. 
 
Antwoorden 
1 B 2a B b een f en een g 3 B 4 Conservatieve 
ideeën vanuit verschillende godsdiensten 5 
Zijn moeder begrijpt hem niet en het soort 
liefde wat hij zoekt, zal hij thuis nooit vinden.  
6 A 7 Hij houdt niet van het macho, non-
communicatieve gedrag en keurt de door de 
conservatieve godsdienst gevoede 
intolerantie af, maar hij wil geen racist zijn. 
Wel zal hij altijd zijn door de wet beschermde 
vrijheid om te zijn wil hij wil, verdedigen. 8 
Eigen antwoord. 
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Kijkvragen 
 
1 Hoe heet de zanger van Bronski Beat die in de 
jaren ’80 een hit heeft met ‘Smalltown Boy’? 
A Elton John? 
B George Michael 
C Jimmy Summerville 
 
2a Welke tekst vormt het centrale motief van 
het liedje?  
A Cry boy, cry! 
B Run away, turn away, run away! 
C Smalltown boy 
b Hoeveel verschillende noten worden gebruikt 
in het  motief van het nummer? 
 
3 Welk instrument, dat vanaf de jaren ‘80 
enorm veel in popmuziek wordt gebruikt, heeft 
een belangrijk aandeel in de sound van dit 
nummer? 
A Harmonium 
B Synthesizer 
C Piano 
D Orgel 
 
4 Welke invloeden zitten de acceptatie van 
homoseksualiteit in het Verenigd Koninkrijk 
volgens de zanger van Bronski Beat 
tegenwoordig in de weg? 
 
“Mother will never understand why you had to 

leave,  
But the answer you seek will never be found at 
home, 
For the love that you need will never be found at 
home.” 

 
5 Beschrijf hoe je aan het bovenstaande 
gedeelte van de tekst kunt afleiden dat het 
gaat over een niet geaccepteerde, 
homoseksuele jongen. 
 
6 Welk van de volgende muzikale factoren zorgt 
niet per se voor de trieste sfeer in het liedje? 
A Het snelle tempo 
B De mineur toonsoort 
C De falsetto stem van de leadzanger 
D Het telkens herhaalde motief 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Leg uit hoe de zanger van Bronski Beat 
omgaat met zijn gevoelens over Oost-Europese 
mensen in Londen  
 
8 Denk je dat popmuzikanten en hun liedjes 
een grote invloed kunnen hebben op de 
maatschappij? Bespreek de mogelijkheden die 
sommige popzangers hebben vanwege hun 
status. 
 

       

http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-bronski-beat-smalltown-boy

