
 

Top 2000 in de klas 
Don McLean - American Pie 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Je kent het nummer ‘American Pie’ misschien 
van Madonna, maar het origineel is uit de 
jaren ’70 van de vorige eeuw en van Don 
McLean. Het nummer gaat over de dood van 
de in de jaren ’50 wereldberoemde muzikant 
Buddy Holly. Zijn dood is voor McLean destijds 
“the day the music died”. Maar ook de 
onschuld van de Amerikaanse samenleving 
sterft volgens McLean. ‘American Pie’ staat 
dan ook symbool voor de onrust in de 
Amerikaanse samenleving in de jaren ’60.  
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Amerika – Folkmuziek – politiek 
 
Kerndoelen 
Rock-‘n-Roll – tekstinhoud – moraliteit  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer mini 
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘The 
way it is’ van Bruce Hornsby. 
 
Antwoorden 
1 Nee, McLean komt uit een dorp en houdt van 
het platteland 2a Buddy Holly b Ritchie Valens  
3a McLean raakt geïnspireerd en gebruikt de 
dood van Buddy Holly als uitgangspunt van 
zijn lied ‘American Pie’. b De één z’n dood is de 
ander z’n brood 4 Muziek komt voort uit de 
samenleving en als politiek een groot 
onderdeel is van de samenleving, kunnen 
beiden gemakkelijk met elkaar verweven 
raken. 5 Randartiesten werden eenvoudig 
mainstream artiesten, omdat de gevestigde 
orde niet echt meer geaccepteerd werd. 
Iedere artiest kon in dat vacuüm stappen 6 
Nee, de schrijver schetst een beeld van een 
verlaten omgeving waar zelfs de goden geen 
brood van lusten. 7 Don McLean is juist 
iemand uit de gevestigde orde van naoorlogse 
en Christelijke moraliteit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 In de jaren ’60 van de vorige eeuw gebeurt er 
veel in de samenleving van Amerika, met name 
in de grote steden komen nieuwe ideeën tot 
uiting. Is Don McLean een moderne, hippe 
muzikant uit de stad? 
 
2 ‘American Pie’ is opgedragen aan een bekende 
Amerikaanse muzikant uit de jaren ’50. 
a Welke Rock-‘n-Roll artiest overlijdt in 1959 en 
is de inspiratie voor Don McLean? 
b Welke andere artiest, bekend van het 
nummer “La Bamba” komt bij hetzelfde 
vliegtuigongeluk om het leven? 
 
3 De dood van Buddy Holly heeft Don McLean 
‘gered’. 
a Leg dit uit aan de hand van de songtekst. 
b Welke bekende, harde uitspraak is hierop wel 
erg letterlijk van toepassing? 
 
4 Beschrijf hoe McLean uitlegt dat politiek en 
muziek goed samen gaan. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 McLean zegt: “Fringe-type people became 
mainstream.” Leg uit wat er in de jaren ‘60 
gebeurde met artiesten, die eerder alleen een 
bijrol (on the fringe) speelden.  
 
6 Lees het volgende tekstfragment 
 

And in the streets, the children screamed 
The lovers cried and the poets dreamed 

But not a word was spoken 
The church bells all were broken 

 
And the three men I admire most 

The Father, Son and the Holy Ghost 
They caught the last train for the coast 

The day the music died 
 
Dit is het einde van het liedje. Is Don McLean 
positief over de veranderingen in de 
Amerikaanse samenleving, leg uit? 
 
7 Bestudeer de hele tekst van ‘American Pie’. 
Kun je uit de tekst afleiden of McLean nou een 
van de moderne vrijgevochten hippie 
muzikanten is, of juist een conservatieve nette 
jongen? Leg uit waaruit je dit afleidt. 
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