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Opgetild 8:    FFoooolleedd  aarroouunndd  aanndd  ffeellll  iinn  lloovvee::  vvoooorr  PPaammppuuss  
  

En plotseling zit ik weer achter mijn bureautje. Een onschuldige doordeweekse 

dag halverwege de jaren zeventig. Het is een uur of vier in de middag en de tijd 

staat lekker stil. Een vaal zonnetje valt m’n zolderkamer binnen, op het huiswerk 

dat me geduldig ligt aan te staren. Niets aan de hand en elke afleiding is welkom. 

Het patroon van de rieten tegels op de grond, de oranje en groen geschilderde 

rauhfasermuren, met daarop de eclectische Roger Dean posters om me heen en 

recht voor me natuurlijk het middelpunt van mijn puberuniversum: de met 

bollen pellen bij elkaar gesprokkelde Pioneer geluidsinstallatie. Boven elk gebod 

verheven slaat dit magische apparaat de maat in mijn bestaan en staat dan ook 

dag en nacht aan. Het is het hi-fi altaar van mijn middelbare school jeugd, 

epicentrum en wormgat van en naar al mijn onbewuste (jongens)dromen.  

De platenspeler, de cassetterecorder maar vooral de radio, ze overspoelen  

mijn wereld met een niet te stuiten stroom van liedjes, verhalen en stemmingen 

en ik kan er geen genoeg van krijgen! 

Dít is exact de plek waar de eerste tonen van Fooled around and fell in love 

(1975) van Elvin Bishop me dwars door de tijd naartoe slingeren (klik op sterretje op 

homepage voor YouTube filmpje ervan).  

Een, twee, drie… gevolgd door een melancholieke fluit over een ijl jankende 

pedal steelgitaar, zo klinkt het althans, anders kan ik het niet omschrijven.  

Het aanstekelijke intro overvalt je en zet op een aangenaam mineure manier  

de toon met een simpel en troostrijk melodietje. Het hoopvolle wijsje doet 

sprookjesachtig aan, betoverend zonder dat het zoetsappig is. Eronder, in een 

snelle 6/8e maatsoort (volgens de kenners 12/8e), een fantastisch stuwende 

groove met telkens op de 4e van de 6 achtsten die verslavend luie back-beat  

van snaredrum met elektrische gitaar. Strak als een metronoom, dat dan  

weer wel. De basgitaar legt ondertussen autonoom plukkend de onverstoorbare  

basis van de song en tussen de regels door zijn de losjes geplaatste, bluesy 

pianoaccenten, net als een dienend orgeltje - waarover later meer - goed te 

horen. En dan zijn we nog geen halve minuut onderweg!     
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“I must have been through about a million girls, I love them and I leave ‘em 

alone”. Niet geremd door valse bescheidenheid zet zanger Mickey Thomas  

zijn strot wijd open en slingert de openingszin schaamteloos de ether in.  

Elvin Bishop vroeg de achtergrondzanger uit zijn band de leadvocals van dit 

nummer voor zijn rekening te nemen. Hij had dat kunnen doen omdat hij zich 

wellicht geneerde voor de wel erg simplistische tekst die hij schreef, maar hij 

deed het omdat Mickey Thomas gezegend is met een stem als een klok. Macho 

galmend lijkt zijn zang op die van een gepassioneerde voorganger die op volle 

toeren een opzwepende gospel-battle uitvecht met zijn gemeente. Op leven en 

dood zingend maakt Thomas van elke zin die zijn mond verlaat een godvergeten 

statement. Goed ingeschat van Bishop.     

 

In het refrein leunt de zanger op de haast wellustige uithalen van het 

achtergrondkoor (waar hij waarschijnlijk ook zelf in zat). Alsof men hem met 

satanisch genoegen wil inwrijven dat hij nu echt zelf aan de beurt is, op een 

kwetsbaar moment om de tuin geleid en in de verleidelijke val van verliefdheid  

is getrapt. En terwijl hij zich wentelt in zelfbeklag doet het terugkerende 

melancholieke introthemaatje - lekker wegijlend - ook hier zijn troostende werk.  

Een couplet en een refrein verder verbindt de brug van Fooled around and fell in 

love al het voorgaande ongegeneerd - dat is inclusief smartelijke oeoeoeh’s en 

aanzwellende aaaah’s én natuurlijk een prominent ride bekken - met wat je aan 

je water aanvoelt dat gaat komen: de gitaarsolo. En wát een solo is het! 

 
(opgetild: in het YouTube filmpje v.a. 2:26 sec.) 

Zelden hoorde ik een gitaar zo’n meeslepend en wanhopig verhaal vertellen.  

In een allesverterende uitbarsting van bijna een minuut bespeelt het licht 

overstuurde, gruizige gitaargeluid van Elvin Bishop hier het totale speelveld aan 

beschikbare emoties, zonder dat er een woord aan te pas komt. Verongelijkt in 

alle toonaarden tilt hij me hortend, stotend en stotterend op in een taal die ik 

niet spreek, niet eens versta, maar die ik tot in elke vezel begrijp. Jankend en 

gierend, scheurend en schurend worden de snaren opgerekt en sleurt het 

fragment me mee van het ene hysterische uiterste naar het berustende andere. 

Om me vervolgens klagend, knauwend, bijtend en vertwijfeld en uiteindelijk 

zichzelf in radeloosheid overschreeuwend uit te spugen en voor Pampus achter 

te laten aan het begin van het laatste couplet. 
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Maar hoe overdonderend ook, dit alles was niet zo hartverscheurend mooi 

geweest zonder het kamerbrede ‘soundtapijt’ waarover Bishop hier tekeer mag 

gaan: het - ook onder de gitaarsolo - roestig voortgorgelende vibrato van een 

hammondorgel. Je hoort als het ware de lucht gestaag langs de rotors van de 

aan het orgel gemonteerde Leslie-box gejaagd worden. Met het ruige, zuigende 

geluid tot gevolg. 
 

(opgetild: in het YouTube filmpje v.a. 3:18 sec.) 

“Free on my own, that’s the way I used to be…” Van een last bevrijd zo lijkt het, 

gaat de solo dan direct over in het laatste halve couplet, waarin de zanger, 

ontnuchterd inmiddels, tot het inzicht komt dat het nooit meer hetzelfde zal zijn 

en dat het voorbij is met de amoureuze vrijblijvendheid. Er wordt fraai gas 

teruggenomen. De heftigheid van de solo heeft plaatsgemaakt voor een 

hallucinerende leegte. Een stilte na de storm die louterend werkt, maar waarin 

de dynamiek rechtovereind blijft: de hammond ploegt onverdroten verder en de 

piano toont zich in de beperking een meester met glasheldere accenten en 

bezwerende blue notes. Een overweldigende ruimte waarin voorganger Thomas 

zich uiteindelijk vocaal massaal gedragen door zijn gemeente - maar niet zonder 

slag of stoot - hartstochtelijk de song uit laat voeren. Hallelujah! 

 

 

 

 

 

                                                           (tekst©Floris Sartorius) 

 


