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De boer eet inmiddels alles wat hij niet kent
45èlf komt met ode aan Limburgse waarden
Wie sjoeën ós Limburg is, begrijpt alleen ‘de zuderling’. Dat Limburg onvoorwaardelijk de
mooiste provincie van Nederland is, behoeft beslist geen enkel bewijs. Deze stelling zal elke
rechtschapen Limburger beamen. En wellicht ook nog menig landgenoot van ver daarbuiten.
Toch ook de zuderling zoekt het tegenwoordig steeds vaker veel verder weg van thuis. Dat lijkt
tenslotte leuker, spannender, nieuwer, uitdagender… kortom iets wat van ver komt, is
bijzonder. Dan zal dat beslist ook beter zijn, zo wordt gedacht. En laat dat nu de cynische
boodschap zijn van de nieuwe, humoristische vasteloavessjlager van 45èlf: ‘Alles wat va wiet
kunt dat is lekker’.
Snoepen van het onbekende blijft aantrekkelijk
Globalisering brengt culturen bij elkaar. Ook de boer eet inmiddels alles wat hij niet kent. Snoepen
van het onbekende lijkt zomaar heel aantrekkelijk. Parijs blijft immers onverminderd dé stad waar
de liefde het best floreert. In Duitsland moet je nog steeds zijn voor de heerlijkste worst. Iedereen
blijkt inmiddels verzot op Japanse sushi. En wanneer de ijsboer zijn bevroren waar presenteert in
grote Italiaanse vermicelliletters, smaakt je bolletje stracciatella gelijk een stuk beter. Korter bij
huis is er echter zoveel moois wat zeker niet mag worden vergeten, maar wel steeds minder wordt
opgemerkt.

Het wordt tijd om onszelf weer te herontdekken. ‘Lekker lokaal’ lijkt gelukkig steeds vaker weer het
credo. De nieuwe sjlager geeft in elk geval legio voorbeelden. En daar mogen we best, herstel,
móéten we trots op zijn. Van een flinke dosis eerlijk chauvinisme is immers nog nooit iemand
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slechter geworden. En dan blijkt uiteindelijk niet alleen alles wat van ver komt vanzelfsprekend
lekkerder.

45èlf
De Landgraafse carnavalsact 45èlf, opgericht in 2016, treedt vooral tijdens het vasteloavesseizoen
onregelmatig op in Parkstad en omstreken met zelfgeschreven schlagers en ander (mee)zingbaar
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, 2020 en 2021 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.
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-------------------------------------------------NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over 45èlf kun je contact opnemen met Edwin Peelen alias 45èlf, 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.
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