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PERSBERICHT 
Landgraaf, 11 november 2018 
 
 

Simpele scherts die de rauwe 
werkelijkheid dragelijker maakt 
 
 
In relatief korte tijd heeft 45èlf een heel eigen stijl ontwikkeld: stuk voor stuk ludieke 
liedjes in traditionele carnavalsstijl met een flinke dosis kurkdroge humor in een 
anekdotische dubbelzinnigheid. De carnavalsact uit Landgraaf is opgericht in 2016 en 
treedt tijdens het carnavalsseizoen onregelmatig op in Parkstad en omstreken met 
zelfgeschreven schlagers. 45èlf won in 2016 meteen het Oape Landgraafs 
Carnavalsmoeziek Konkoer met het liedje ‘Beëter sjeef d'r in...’. Tevens werd het liedje 
in dat jaar Landgraafsjlager en stond 45èlf op de Groëete Gulpener Vastelaoves 
Finale. De liedjes haalden de afgelopen jaren diverse keren de finales van het 
Parksjtad Leedjes Konkoer en CMC Alaif. Een vliegende start, kun je bijna zeggen; met 
de oorspronkelijke vraag of er überhaupt een vervolg zou komen. 
 
“Die voortzetting lag eigenlijk helemaal niet in de lijn der verwachting. Ik had in 2015 
enkel een geinige tekst bedacht en daar wilde ik iets mee. Eénmalig welteverstaan.”, 
vertelt Edwin Peelen van 45èlf. “Dan ga je je plots bezighouden met een 
vasteloavesrepertoire en let je onbewust op wat er in het feestseizoen zoal op de 
Limburgse muziekmarkt uitkomt. Het viel me gelijk op dat de vernieuwing in de muziek 
meer en meer de overhand had op de humoristische teksten. Leuke verhaaltjes met een 
kop en een staart. Een originele clou. Mensen de bekende spiegel voorhouden. Humor die 
je bij einzelgängers in optochten of buutteredners nog wel vindt, hoor je in liedjes helaas 
steeds minder. Simpele scherts die de rauwe werkelijkheid dragelijker maakt en leunt op 
een gezonde dosis zelfspot gemengd met een mespuntje satire: het bestaat bijkans niet 
meer.” Edwin vervolgt verzekerd: “Niet dat het ordinair moet worden, maar een mooi 
geformuleerde dubbelzinnigheid kan geen kwaad. Toch? Velen zoeken de vernieuwing in 
de muziek. Ik doe dat in de absurde teksten.” De arrangementen van 45èlf zijn dan ook 
vaak traditioneel en daarom altijd herkenbaar. “Natuurlijk is humor heel persoonlijk. De 
vakjury van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer kan die absurditeit in elk geval 
minder waarderen. Veel artiesten zijn dan ook bang voor die afkeuring en blijven binnen 
de veilige marge. Het lijkt bijna alsof het LVK tegenwoordig synoniem is aan de heilige 
graal. Jammer, maar het zij zo.”, berust Edwin. “Ik blijf gewoon maken wat ik leuk vind. En 
zoals meestal in ‘het kunstzinnige’: je doet iets uit eigen enthousiasme en het blijft altijd 
de vraag of je dat enthousiasme achteraf kunt delen met anderen. Misschien bedien ik 
wel een nichemarkt?”  
 
Omdat het vasteloavesbloed kruipt waar het amper gaan kan, kwamen er al gauw meer 
liedjes: ‘Bedórve Woeësj’, ‘Sjuuf ins effe óp’ en dit jaar de nieuwe schlager ‘Mar va binne 
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biste sjun’. Een liedje dat - naar eigen zeggen - anders is dan de cosmetisch gefrituurde, 
uitgebalanceerd-oppervlakkige carnavalsprut. Het is een liedje met diepgang. Er gaat 
bijkans een therapeutische werking uit van de bijna profetisch ondergedompelde 
boodschap: Je uiterlijk is slechts buitenkant. Hetgeen van binnen zit, is waar het werkelijk 
om gaat. 
 
45èlf schrijft de meeste liedjes zelf en haalt tekstinspiratie uit het ondeugende van Nico 
Ploum, het mooie van Wiel Knipa en het verhalende van de Heerlense band Carboon. Op 
de vraag waar de naam 45èlf vandaan komt geeft Edwin een eenvoudige antwoord: “45 
is het netnummer van het grootste deel van Parkstad. Elf is zonder twijfel het 
vasteloaves-gekkegetal. Daarnaast is de combinatie van beiden een knipoog naar het 
bekende 4711: Echt Kölnisch Wasser. Daarmee wordt gelijk de link gelegd met onze 
Rijnlandse vasteloavesoorsprong.”  
 
Edwin sluit nuchter af: “Maar laten we het allemaal vooral niet te serieus nemen. Het 
blijft uiteindelijk wel gewoon carnaval.” Meer informatie over 45èlf is te vinden op 
45elf.nl of via facebook.com/45elf. 
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