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Een schlager doorspekt met 
zelfverheerlijking en egoïsme 
Wanneer het met de eigenliefde goed zit, is er wellicht nog voldoende ruimte 
en aandacht voor de medemens. 
 
 
Vervang het woord ‘mich’ door ‘dich’ in de nieuwe vasteloavesschlager van 45èlf en het is 
warempel een heel mooi, maar vooral doorsnee liefdesliedje. Maar in de tekst staat duidelijk 
‘mich’ in plaats van ‘dich’. Laat deze humoristische draai nou net hetgeen zijn dat ‘Ich haot va 
mich’ wederom een originele 45èlf-schlager maakt. 
 
Zelfingenomen, egoïstisch en vol eigenliefde 
Dat vasteloavend en de katholieke religie alles met elkaar te maken hebben, behoeft beslist geen 
uitleg. Dat het nieuwe vasteloavesliedje ‘Ich haot va mich’ met een vette knipoog is geïnspireerd 
op het heilige evangelie volgens Matteüs, vers 22:39 ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven’, 
moet wel even worden toegelicht. Dus even opletten! 45èlf doceert les één in de cursus 
naastenliefde: een humoristische schlager doorspekt met zelfverheerlijking en egoïsme. Een tekst 
die verre van bescheiden is. Want hoe kun je nu van een ander houden zonder eerst oprecht van 
jezelf te houden? “Wanneer het met de eigenliefde goed zit, is er wellicht nog voldoende ruimte 
en aandacht voor de medemens.” preekt Edwin Peelen alias 45èlf glimlachend. Dit zelfingenomen 
feit zorgde voor voldoende ingeving voor een nieuwe schlager met volop muzikale kolder. 
 
45èlf 
De Landgraafse carnavalsact 45èlf, opgericht in 2016, treedt vooral tijdens het vasteloavesseizoen 
onregelmatig op in Parkstad en omstreken met zelfgeschreven schlagers en ander zingbaar 
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materiaal. Stuk voor stuk ludieke hymnes in traditionele carnavalsstijl met een flinke dosis 
kurkdroge humor in een anekdotische dubbelzinnigheid. Onzinnigheid die de rauwe werkelijkheid 
een beetje draaglijker maakt en leunt op een gezonde portie zelfspot gemengd met een 
mespuntje satire. In 2019 stond 45èlf in de halve finale van het LVK. Ook bereikte 45èlf afgelopen 
jaren diverse keren de finales van het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer, het Heëlesj 
Sjlagerkonkoer, het Parksjtad Leedjes Konkoer, CMC Alaif en mocht de act diverse keren een 
optreden verzorgen op de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale. 
 

  
 

RELEASE-INFORMATIE 
 

 

CATALOGUSNUMMER : DD210036 
ARTIEST : 45èlf 
TITEL    : Ich haot va mich 
ISRC : NLG932000131 
C/A            : Edwin Peelen / Edwin Peelen 
SA : - 
 

 
 
-------------------------------------------------- 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
Voor meer informatie over 45èlf kun je contact opnemen met 45èlf/Edwin Peelen, telefoon 06 52 
57 38 08 of info@45elf.nl. Kijk ook eens op www.45elf.nl of volg de act op facebook.com/45elf en 
instagram.com/45elf.nl. 


