
 

Top 2000 in de klas 
The Doors: Light My Fire 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het liedje Light My Fire (1967) van de 
Amerikaanse band The Doors is een goed 
voorbeeld van popmuziek van het 
intelligentere soort. Met diepgaande teksten 
en soms onverwachte melodieën en 
akkoorden weten The Doors toch een heel 
groot publiek aan te spreken. Het 
wereldberoemde intro van de toetsenist Ray 
Manzarek herkent bijvoorbeeld iedereen, 
maar is nog niet zo simpel. De gitarist Robbie 
Krieger heeft het liedje geschreven en heeft 
geprobeerd de diepgang van Jim Morrison te 
evenaren.  

 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Rock – popmuziek – akkoorden  

 
Kerndoelen 
Jaren 60, rockmuziek, klassieke muziek  

 
Verdieping 
Op de Schooltv-site staan meer mini 
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘Radar 
Love’ van the Golden Earring.  

 
Antwoorden 
1 De tekst gaat veel dieper en de muziek is 
ingewikkelder, meer akkoorden bijvoorbeeld. 
2 De redelijk ingewikkelde melodie is 
geïnspireerd door de muziek van Bach en 
Manzarek heeft de begeleidende akkoorden 
uit een klassieke theorie van de “circle of 
fifths”. 3 B 4a Omdat ze steeds vaker 
optraden, hadden ze meer liedjes nodig. 
Daarom stelde Jim Morrison voor dat de 
andere bandleden ook liedjes schrijven. 4b Hij 
kiest een serieus onderwerp en stopt er 
zoveel mogelijk akkoorden in. 5 C, “girl we 
couldn’t get much higher” deze zin bevatte 
een te duidelijke hint naar drugsgebruik en 
dat kan niet voor de ‘Ed Sullivan Show’. 6 
Eigen antwoord 7 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Waarom kan gezegd worden dat, vergeleken 
met veel andere popmuziek uit die tijd, “Light 
My Fire” een intelligent nummer is? 
 
2 Leg uit hoe Ray Manzarek, de toetsenist van 
de band, zijn klassieke achtergrond heeft 
gebruikt om het intro van Light My Fire te 
bedenken. 
 
3 Hoeveel verschillende akkoorden kun je horen 
in het intro? 
A 3 
B 7 
C 10 
D 30 
 
4 Jim Morrison is de zanger en frontman van 
The Doors en schrijft de meeste liedjes.  
a Hoe komt het dat toch gitarist Robbie Krieger 
‘Light My Fire’ heeft geschreven?  
b Welke twee dingen heeft Krieger gedaan om 
te zorgen dat zijn liedje net zo goed is als de 
liedjes van Jim Morrison? 
 

You know that it would be untrue 
You know that I would be a liar 
If I was to say to you 
Girl, we couldn't get much higher 
Come on baby, light my fire(x2) 
Try to set the night on fire 

 
5 Eén zin uit ‘Light My Fire’ mag Jim Morrison 
destijds bij de Ed Sullivan Show op live TV niet 
zingen. Welke zin zingt hij tegen de afspraak in 
tóch, waardoor de presentator hem niet eens 
bedankt voor het optreden? 
A “Girl, we couldn’t get much higher” 
B “Come on baby, light my fire” 
C “Try to set the night on fire” 

 
Verdiepingsvragen 
 
6 ‘Light My Fire’ is één van de meest 
succesvolle hits uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. 
Wat is volgens jou de belangrijkste factor voor 
het succes van dit nummer? 
 
7 The Doors schrijven geen liedjes over 
oppervlakkige onderwerpen en zanger Jim 
Morrison is een echte poëet. Bedenk zelf een 
aantal onderwerpen voor een liedje, waar de 
Doors wel over zouden willen zingen. 
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