
 

Top 2000 in de klas 
Bruce Hornsby - The way it is 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Bruce Hornsby is een Amerikaanse zanger en 
pianist. Hij wordt vooral bekend door zijn 
nummer ‘The way it is’ uit 1986. Het nummer 
gaat over de tegenstelling tussen arm en rijk, 
en de discriminatie van mensen met een 
andere huidskleur. De boodschap is; “wacht 
niet tot er sociale onrust komt om 
gerechtigheid te eisen. Kom eerder zelf in 
actie en geloof niet iedereen die je vertelt dat 
het nu eenmaal zo (That’s just the way it is)”. 
Dat dit liedje veel kracht in zich heeft, wordt 
bewezen door de vele covers, waarvan de 
versie van Tupac Shakur (Changes) de 
bekendste is. 
 

Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Rock – popmuziek – rassenscheiding – cover  

 
Kerndoelen 
Politieke thema’s, motief, variatie  

 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer minidocumentaires 
over legendarische en bijzondere popmuziek. 
Kijk eens naar ‘Blackbird’ van de Paul 
McCartney. 

 
Antwoorden 
1a Virginia b Rassenongelijkheid en  
discriminatie. Geloven dat de dingen nu 
eenmaal zijn zoals ze zijn houdt een status 
quo in stand. Hornsby roept op iets als 
discriminatie niet te accepteren, omdat het 
nu eenmaal al jaren getolereerd wordt. 3 B,  
Er zitten 2 pianosolo’s in en het gaat over 
discriminatie. 4 Ja, in de versie van Tupac 
wordt zelfs letterlijk over racisme gesproken. 
5 Het is opgebouwd uit een motief van 3 
noten, en twee variaties daarvan, elke keer 
een stukje lager. 
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Kijkvragen 
 
1 Bruce Hornsby heeft een duidelijk politiek 
motief met ‘The way it is’. 
a Van welke staat voelt Bruce Hornsby zich 
ambassadeur? 
b Welk probleem speelt zich tot 1964 ook in 
deze staat af en vormt het centrale thema van 
dit liedje? 
 
2 “That’s just the way it is. Some things will 
never change”. Leg in eigen woorden uit 
waarom je dat volgens Hornsby juist niet moet 
geloven. 
 
3 Waarom is volgens Hornsby ‘The Way It Is’ als 
popsong niet volgens de standaardformule 
voor succes?  
A De piano heeft een te grote rol voor een 
mainstream popsong. 
B Er zitten 2 pianosolo’s in en het gaat over 
discriminatie. 
C Het gaat over een onpopulaire staat, Virginia. 
D Bruce Hornsby is niet geschikt als popartiest. 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 De Amerikaanse rapper Tupac Shakur maakt 
een cover van dit liedje. Een gedeelte van zijn 
ingevoegde raptekst is als volgt: 
 

I see no changes. All I see is racist faces. 
Misplaced hate makes disgrace to races we 

under. 
I wonder what it takes to make this one better 

place... 
let's erase the wasted. 

 
Duidt deze tekst op dezelfde boodschap als het 
lied van Bruce Hornsby? 
 
5 Onderstaande pianomelodie vormt het 
belangrijkste  herkenningspunt van het liedje 
‘The Way It Is’.  
Leg uit hoe hier gebruikt wordt gemaakt van 
motief en variatie. 
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http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-bruce-hornsby-the-way-it-is/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-paul-mccartney-blackbird/

