
 

Top 2000 in de klas 
Golden Earring – Radar Love 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In de jaren 60 is Den Haag de hoofdstad van 
de Rock&Roll in Nederland. The Golden Earring 
is een product van de muziekcultuur in deze 
stad en krijgt in 1973 internationale 
bekendheid met het nummer Radar Love. Met 
deze hit wordt de Nederlandse rock voor het 
eerst goed op de kaart gezet. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Rock&Roll – gitaar – Indonesië –  Den Haag 
 
Kerndoelen 
Instrumentatie – vorm – subcultuur 
 
Verdieping 
Op de Schooltv-site staan meer mini -
ocumentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘Born to 
be wild’ van de band Steppenwolf 
 
Antwoorden 
1 B (Indo’s Indonesische Nederlanders) 2 A-II, 
B-IV, C-III, D-I (Barry Hay – zang, George 
Kooymans – gitaar, Cesar Zuiderwijk – drums, 
Rinus Gerritsen – basgitaar) 
3a De combinatie van tekst en muziek b Het 
liedje heeft een hoog tempo, dat zorgt voor 
spanning en de opzwepende drumbeat wekt 
het beeld op van een snel bewegend 
voorwerp; de auto. 4 George Kooymans 5 D 
(drumsolo) 6 C (Carlos Santana) 7a The voice 
in my head that dirves my heel (de stem in 
mijn hoofd die mijn voet aanspoort (op het 
gaspedaal) b Hij mist zijn vriendin (vrouw) c 
Het rock ritme is erg opzwepend 8 Eigen 
antwoord 
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Kijkvragen 
 
1 Welke bevolkingsgroep heeft een pioniersrol 
vervuld in de ontwikkeling van de Rock&Roll 
muziek in Nederland? 
A Surinamers 
B Indo’s 
C Friezen 
D Arbeiders 
 
2 Zet de namen van de bandleden bij de juiste 
rol die ze hebben in de band. 
A Barry Hay   - I Basgitaar 
B George Kooymans  - II Zang 
C Cesar Zuiderwijk  - III Drums 
D Rinus Gerritsen   - IV Gitaar 
 
3a Wat maakt volgens de leadzanger van de 
Golden Earring  het lied ‘Radar Love’ echt goed?  
b Leg uit hoe de muziek de tekst zo goed 
ondersteunt. 
 
4 Wie is oorspronkelijk met het idee voor het 
bekende basloopje gekomen?  
 
5 In het midden van het nummer zat nog een 
leeg stuk. Hoe heeft de Golden Earring dit 
opgevuld? 
A met een gitaarsolo 
B met geluidseffecten 
C met een fragment van een andere zangeres 
D met een drumsolo 
 
6 Door het gitaarspel van welke 
wereldberoemde muzikant is het statige intro 
geïnspireerd? 
A Paul McCartney 
B Jimi Hendrickx 
C Carlos Santana 
 
Verdiepingsvragen 
 
I've been drivin' all night, my hands are wet on 
the wheel. 
There's a voice in my head that drives my heel. 
My baby call said I need you here. 
It's half past four and I'm shifting gears. 
 
7 Vertaal het eerste couplet van ‘Radar Love’.  
a In welke zin wordt beschreven dat de 
hoofdpersoon harder gaat rijden? 
b Waarom gaat hij harder rijden? 
c Ook de luisteraar naar dit nummer heeft de 
drang harder te gaan rijder. Hoe is dat te 
verklaren? 
 
8 Radar Love was een grote hit in Amerika. Leg 
uit hoe dit komt. 
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