
 

Top 2000 in de klas 
The Eagles – Hotel California 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
‘Hotel California’ van de Amerikaanse 
band The Eagles is in de jaren ’70 van de 
vorige eeuw een wereldhit. Het nummer 
gaat over de decadente levensstijl van de 
Amerikaanse westcoastscene in die tijd. 
De leden van de Eagles zijn onderdeel van 
deze scene. Het lied ligt goed in het 
gehoor en heeft een sterke tekst. 
Hierdoor is het nog steeds een 
herkenbaar en populair nummer. Het 
nummer heeft dan ook al een paar keer 
op nummer 1 gestaan in de Top2000 en is 
per definitie een echte klassieker. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Californië - gitaar - rockmuziek 
 
Kerndoelen 
Jaren 70 – West Coast – meerstemmig 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer 
minidocumentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar 
‘American Pie’ van Don McLean. 
 
Antwoorden 
1a Nee b Hotel California is metafoor voor 
de staat California en het populaire 
gebied, waar alle muzikanten in die tijd 
heen komen. Ze zijn er vaak niet geboren, 
en blijven ook niet vaak heel lang. c Bijv. 
Buffalo Springfield, David Crosby en Joni 
Mitchell 2a De drummer, Don Henley b 4 
gitaristen 3a Nee, Walsh geeft aan dat ze 
konden doen wat ze maar wilden, dus 
deden ze dat ook. b Van folk naar rock 4a 
De gitaarmuziek is gespeeld door 2 
gitaren, dus eigenlijk geen ‘solo’. b Een 
gitaarduet  5 C 6 Ja, een kwart naar 
beneden en een klein terts omhoog.  
 
 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Hotel California is een tijdloze hit.  
a Is er een echt Hotel California?  
b Waarvoor is Hotel California een 
metafoor? en leg uit hoe. 
c “A big melting pot of people with talent 
trying to fit in” Noem 3 artiesten uit die 
tijd, die zich in deze smeltkroes bevinden. 
 
2 De zanger van The Eagles heeft een 
karakteristieke stem. 
a Welke muzikant is de zanger van de 
band? 
b Hoeveel gitaristen tel je in fragmenten 
van de band? 
 
3 Aan het woord is de gitarist, Joe Walsh.  
a Heb je het idee dat hij een braaf leventje 
in Californië heeft gehad? Leg uit waarom 
je dit denkt. 
b Walsh is de vervanger van de 
oorspronkelijke gitarist van de band. Welke 
dimensie heeft Walsh toegevoegd aan de 
Eagles? 
 
4 Het instrumentale gitaarstuk aan het 
eind van ‘Hotel California’ is heel beroemd 
en heeft meerdere prijzen gewonnen.  
a Wat is er bijzonder aan deze solo en 
waarom kan het eigenlijk geen solo 
genoemd worden? 
b Hoe zou dit stuk dan eigenlijk moeten 
heten? 
 
5 Waarom is het moeilijk te horen dat er  
twee gitaren zijn in ‘Hotel California’? 
A Omdat ze dezelfde noten spelen. 
B Omdat de een veel zachter is dan de 
andere. 
C Omdat ze 2-stemmig spelen en dus wel 
dezelfde ritmes. 

 
Verdiepingsvragen 
 
6 De akkoorden van de coupletten van Hotel 
California zijn heel bekend. Veel jonge 
gitaristen willen het leren spelen: 
Bm - F# - A – E – G – D – Em – F# 
Wat valt je op aan de relatie tussen de 
eerste 6 akkoorden? Is er een patroon te 
ontdekken?    
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http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-the-eagles-hotel-california/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-don-mclean-american-pie/

