
 

Top 2000 in de klas 
Paul McCartney - Blackbird 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het liedje ‘Blackbird’ van de Beatles heeft zijn 
bestaan mede te danken aan de muziek van 
J.S. Bach. Geïnspireerd door een 
tweestemmige gitaarstuk, schrijft Paul 
McCartney een lied met een begeleidende 
gitaarpartij. Tot op de dag van vandaag een 
inspiratie voor elke gitarist. De tekst verwijst 
naar de problemen rond de rassenscheiding 
in de VS in de jaren ‘60 van de vorige eeuw en 
vooral een bemoediging voor de Afro-
Amerikaanse vrouw.  

 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Gitaar – popmuziek – harmonie 

 
Kerndoelen 
Jaren 60, klassieke muziek - meerstemmig 

 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer mini 
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘The 
Way It Is’ van Bruce Hornsby 
 

Antwoorden 
1a Johann Sebastian Bach b 3 noten 2 D, de 
melodie en de baspartij 3 Crosby, Stills en 
Nash 4 De Afro-Amerikaanse vrouw in de VS  
5 McCartney zingt iemand toe dat die moet 
proberen te vliegen ondanks de slechte 
omstandigheden (broken wings) en hij 
probeert haar te overtuigen dat dit het 
moment is waarop zij heeft gewacht; ze moet 
nu opstaan voor haar rechten. 6 De stukken 
van Bach volgen bepaalde harmonische 
wetten, die prettig in het gehoor liggen. (Bach 
is zelfs de grondlegger voor die wetten). Die 
wetten worden ook gevolgd in de popmuziek 
en daarom is het prettig voor mensen om er 
naar te luisteren. 
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Kijkvragen 
 

        
 
1 ‘Blackbird’ is geïnspireerd op een klassiek 
muziekstuk. 
a Van welke componist is het muziekstuk, waar 
Paul McCartney mee wil laten zien dat hij meer 
kan dan rock&roll spelen op z’n gitaar? 
b Hoeveel noten duurt het stuk dat McCartney 
heeft gebruikt en omgevormd tot de opening 
van ‘Blackbird’? 
 
2 Welke twee partijen laat McCartney in 
‘Blackbird’ zien tegelijk te kunnen spelen? 
A melodie en percussiepartij 
B melodie en akkoorden 
C eerste en tweede stem 
D melodie en baspartij 
 
3 Welk muzikale trio uit de jaren ’70 van de 
vorige eeuw, heeft ‘Blackbird’ in een 
meerstemmige versie uitgevoerd? 
 
4 Waarvoor gebruikt McCartney de ‘Black bird’ 
(zwarte vogel – Merel) als metafoor? 
 
5 Leg uit op welke manier onderstaande tekst 
een bemoediging is, voor iemand die leeft in de 
VS in de jaren ’60 van de vorige eeuw. 
 

“Blackbird singing in the dead of night 
Take these broken wings and learn to fly 

All your life 
You were only waiting for this moment to 

arise” 
 

Verdiepingsvraag 
 
6 Waarom is de klassieke muziek van J.S. Bach 
bij veel popliefhebbers van nu nog steeds zo 
populair? 
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http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-paul-mccartney-blackbird/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-bruce-hornsby-the-way-it-is/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-bruce-hornsby-the-way-it-is/

