
 

Top 2000 in de klas 
Slade – Merry X-mas everybody 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw hoor 
je kerstmuziek bijna alleen in de kerk. De 
glamrockband Slade uit Engeland maakt 
daar een eind aan en schrijft in 1973 een 
eigen kerst-pop-liedje. Het wordt 
mateloos populair en dat is het nog 
steeds. Het is een kerstklassieker buiten 
het bijbelverhaal om. Rond kerst is het 
ieder jaar weer te horen op de radio en 
dat is goed voor de kassa bij Slade. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Groot-Brittannië - Glamrock – kerstmuziek 
 
Kerndoelen 
Rock-‘n-Roll – glamrock – royalties 
 
Verdieping 
Op de Schooltv site staan meer mini 
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar 
‘Born tob e Wild’ van Steppenwolf. 
 
Antwoorden 
1 Verenigde Staten 2a Een hoog meezing-
gehalte, beetje onnozele rockmuziek, 
aparte kleding b B (Queen) 3 Omdat het 
liedje dan sowieso elk jaar over de hele 
wereld een aantal keer gedraaid of 
gebruikt wordt, en daar krijg je altijd geld 
voor; royalties. 4a Bob Dylan b Noddy 
Holder, de zanger van Slade had al een 
melodie, en die hebben ze gebruikt als 
refrein voor Merry Xmas. 5a De zin geeft 
hoop aan een samenleving die in de jaren 
70 gebukt ging onder werkloosheid en 
crisis. b Het gehele publiek begint 
spontaan het liedje te zingen, terwijl de 
band het niet eens meespeelt.  
6 Bijv. Last Christmas (George Michael, 
Wham) of Driving home for Christmas 
(Chris Rea) 7 Bijv. White Christmas (Bing 
Crosby)  
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Slade breekt door met het eerste pop 
kerstlied. 
In welk westers land breekt kerstmis als 
commercieel evenement als eerst uit de 
kerk? 
 
2 Slade is een glamrockband.  
a Welke kenmerken van glamrock noemt 
Leo Blokhuis? 
b Welke andere Britse band die is begonnen 
met glamrock is wereldwijd veel beroemder 
geworden dan Slade? 
A The Doors 
B Queen 
C AC-DC 
 
3 Ze zijn bij Slade nog steeds blij met deze 
decennia oude kersthit. Waarom is het 
zakelijk gezien erg slim om een kersthit te 
hebben? 
 
4 Jim Lea bedenkt het lied deels ‘onder de 
douche’. 
a Aan wie denkt hij als hij onder de douche 
het couplet van Merry Xmas bedenkt? 
b Wie heeft de muziek van het refrein 
bedacht? 
 
5 De tekst van het refrein gaat zo: 
 
So here it is Merry Christmas, everybody's 

having fun. 
Look to the future now, it's only just begun. 
 
a Waarom is vooral die tweede zin van 
belang voor het Engelse publiek van die 
tijd? 
b Welk bewijs van de omarming van dit 
liedje en de populariteit ervan krijgt Slade 
op het Reading festival in 1980? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Welke andere kerstliedjes kun je 
bedenken, die de (nog levende) schrijvers 
ervan nu nog steeds waarschijnlijk veel 
geld opbrengen? 
 
7 Welke kerstliedjes kun je bedenken, die 
wel populair zijn, maar waarvan de 
schrijvers inmiddels  
overleden zijn?        © NTR 2015 
 
 

http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-slade-merry-xmas-everybody/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-steppenwolf-born-to-be-wild/

