
 

Top 2000 in de klas 
Percy Sledge – When a man 
loves a woman 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het nummer ‘When a man loves a woman’ van 
Percy Sledge wordt een wereldhit in 1966. In 
die tijd leven blanken en zwarte mensen nog 
strikt gescheiden van elkaar in het zuiden 
van de Verenigde staten van Amerika. Percy’s 
liefdeslied wordt door zijn echtheid en 
eerlijkheid een wereldwijd succes en brengt 
blank en zwart weer een stap dichter bij 
elkaar. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Alabama – rassenongelijkheid - 
opnametechnicus 
 
Kerndoelen 
Opnametechniek – Mono – Stereo 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer mini 
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar 
‘Dancing in the streets’ van Martha Reeves 
and the Vandellas. 
 
Antwoorden 
1 Racisme en rassenscheiding 2 Muscle 
Shoals 3a Nee, hij is nog een groentje in het 
vak. b 5 tracks 4a Percy Sledge is ontzettend 
verliefd, maar zijn meisje heeft hem verlaten. 
b Die melodie zingt Sledge al z’n hele leven in 
zichzelf. c “Why did you leave me, baby?” d DJ 
Quin Ivy ziet een hit in het lied, maar vindt dat 
het thema liefde in het lied moet overheersen. 
5a Ze ontmoeten elkaar en zij zegt dat ze hem 
nooit heeft verlaten, maar alleen maar op 
zoek ging naar een betere baan b In het 
noorden, New York bijvoorbeeld, is er geen 
rassenscheiding en zijn er gelijkere rechten 
en kansen voor zwarten en blanken; dus ook 
op de arbeidsmarkt 6a Dat een instrument 
maar 1 keer is opgenomen en dat je het dus 
vaak uit maar 1 van de twee boxen komt als 
je er naar luistert. b Een stereo signaal zijn 
twee mono signalen in ‘’stereo mix’’ te 
beluisteren, vaak links en rechts of dichtbij 
en veraf tegelijk. 
 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Welk grote probleem zit veel zwarte artiesten 
in de weg om beroemd te worden in het zuiden 
van Amerika in de jaren ’60? 
 

 
 
2 Uit welk gebied – met z’n eigen sound - in 
noord Alabama komt Percy Sledge vandaan. 
Daar waar ook het liedje is opgenomen? 
 
3 Percy Sledge heeft geen eigen band om het 
liedje mee op te nemen. 
a Is Percy Sledge een ervaren zanger/artiest? 
b Hoeveel tracks zijn er gebruikt in de mono 
opname van ‘When a man loves a woman’? 
 
4 Percy Sledge zingt één van de mooiste 
liefdesliedjes uit de geschiedenis. 
a Hoe komt Percy Sledge aan de inspiratie voor 
dit fantastische liefdeslied? 
b Hoe komt Percy Sledge aan de melodie?  
c Wat is in eerste instantie de openingsregel 
van het lied? 
d Hoe wordt Percy Sledge aangemoedigd om er 
een betere tekst van te maken? 
 

When a man loves a woman, 
Can't keep his mind on nothin' else, 

He'd change the world for the good thing he's 
found. 

 
5 Het meisje in kwestie komt nog eenmaal 
terug in Percy’s leven.  
a Wat gebeurt er dan? 
b Welke politieke situatie kan te maken hebben 
gehad met het feit dat zij naar het New York is 
gegaan voor werk? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 ‘When a man loves a woman’ is in mono 
opgenomen.  
a Wat betekent “mono” opname in deze 
context? 
b Wat is het verschil met stereo? 
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