
 

Top 2000 in de klas 
Steppenwolf – Born To Be Wild 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Muziek kan zorgen voor een sterke connectie 
met een bepaalde tijd of een belangrijk 
moment in je leven. Voor veel mensen is ‘Born 
to be wild’ van de Amerikaanse band 
Steppenwolf zo’n liedje wat je altijd mee 
terug neemt in de tijd. Het is gebruikt bij de 
tv-uitzending van een landing op de planeet 
Mars en in de film ‘Easy Rider’ (1969). Een 
echte klassieker. Mars Bonfire heeft het 
nummer geschreven en Steppenwolf heeft 
het in 1968 uitgebracht: hun meest 
succesvolle nummer ooit. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Rock – popmuziek - Soundtrack 
 
Kerndoelen 
Jaren 60, rockmuziek, motief en herhaling  
 
Verdieping 
Op de Schooltv-site staan meer mini- 
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘Black 
Betty’ van Ram Jam. 
 
Antwoorden 
1 Nee, Mars Bonfire heeft het nummer 
geschreven. 2 D (piano) 3 Tape door de 
brievenbus/dochter van de baas van 
platenlabel ABC Dunhill keurde het goed 4 Het 
is een rauw rocknummer met een 
aantrekkelijke rockmelodie. De tekst gaat 
over vrijheid (to be wild) en onsterfelijkheid 
(never gonna die). Het straalt precies uit 
waar het bij de bikers om ging. 5 Eigen 
antwoord (zie vraag 4) 6a Het motief in het 
intro en de melodie van ‘Born to be wild’ 6b 
Elektrische gitaar en de stem van zanger 
John Kay 6c Eigen antwoord 6d Eigen 
antwoord 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Heeft Steppenwolf het nummer ‘Born to be 
wild’ zelf geschreven? 
 
2 De schrijver zegt dat hij alleen gitaar heeft 
gebruikt om het liedje te schrijven. De band 
gebruikt uiteindelijk meer instrumenten Welk 
instrument hoor je niet in de echte 
Steppenwolf versie?  
A Orgel   
B Basgitaar 
C Piano 
D Drums 
 
3 Leg uit in welke 2 stappen hoe een liedje van 
één man met een gitaar is geworden tot een 
release van een echt rocknummer?  
 

 
 

4 ‘Born to be wild’ is gebruikt als titelsong in de 
film ‘Easy rider’. Een film over motorrijders eind 
jaren zestig. Beschrijf waarom juist ‘Born to be 
wild’ de ideale biker-song is? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Wat is volgens jou de belangrijkste factor 
voor het succes van dit nummer ‘Born to be 
wild’? 
 
6 Een motief is een ritme of korte melodie, dat 
vaak herhaald wordt.  
a Welke 2 motieven komen in dit nummer het 
vaakst voor? 
b Door welke instrumenten worden ze 
gespeeld? 
c (Muziekopdracht) Probeer de twee motieven 
op een instrument te spelen 
d (Muziekopdracht) Probeer door met deze 
twee motieven te variëren, een nieuw eigen 
liedje kan maken.   
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