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Opgetild 3:    TThhee  mmaann  wwiitthh  tthhee  cchhiilldd  iinn  hhiiss  eeyyeess::  oonnddeerrssttrroooomm  
 

Niet ouder dan 13 jaar was Kate Bush toen ze halverwege de jaren zeventig 

met een roze viltstift op een blanco velletje papier de tekst van The man with 

the child in his eyes schreef (klik op sterretje op homepage voor YouTube filmpje ervan). 

Met cirkeltjes boven de i’s en de j’s in plaats van puntjes. Een opzienbarende 

prestatie, gezien de poëtische en beeldende kwaliteit van de tekst. Naast 

verlangen, hoop en behoefte aan geborgenheid ademen de woorden van dit 

nummer - in mijn beleving - ook een voortdurende onderstroom van 

onzekerheid, verwarring  en vooral dreiging. Niet ongewoon voor een meisje 

dat ten prooi valt aan de existentiële verwondering die (pre)puberale 

turbulentie nu eenmaal in zich draagt. En dit alles binnen de luttele twee 

minuten en veertig seconden die deze song telt. 

 

Beklemmend kaal begint The man with the child in his eyes met wat spaarzame 

pianoaanslagen waarover een jonge, glasheldere en indringende vrouwenstem 

klinkt: ‘I hear him before I go to sleep and focus on the day that’s been’. Na de 

eerste gezongen regel raakt een cello je onverbiddelijk in dat plekje net onder 

het middenrif, daar waar de melancholie huist en van daaruit de emoties 

regeert. De toevoeging van een paar fraaie strijkers in de derde regel van het 

lied zorgt voor wat lucht en roept de ergste somberheid een halt toe, waarna 

een bevrijdend pianoakkoord net voor de vierde gezongen regel (‘They think 

he’s lost on some horizon’) weer wat licht in het nummer toelaat.  

 

De twee daaropvolgende (tussen)regels die het couplet completeren en die - 

ook muzikaal - opperste verwondering uitspreken, klateren over je heen als 

ijswater door een bergbeek. Een heldere cascade van hoge pianonoten, 

dominant snijdende vioolklanken en een subtiel aangehouden toon op de 

hoorn, spoelt de luisteraar schoon en ontdoet hem sprankelend van alle angst 

en twijfel, waarna deze gereed is het machtige refrein gewillig over zich heen  

te laten komen: ‘Ooh, he’s here again…’ 
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The man with the child in his eyes is een kort en overzichtelijk symmetrisch 

opgebouwd nummer. Couplet, 2 tussenregels (die telkens couplet en refrein 

verbinden) en een refrein. En dat twee maal. De climax van de song, daar waar 

ik opgetild word, laat zich wat mij betreft voelen in het tweede couplet, aan 

het einde van de derde regel: ‘Oh, I’m so worried about my love’ (in het YouTube 

filmpje op 1:38 seconden). Nog op de laatste adem van het woord love en net voor 

het – al eerder genoemde - bevrijdende akkoord daarna waarmee de vierde 

tekstregel begint, bezorgen 6 welgekozen stoten op de hoorn mij hier de 

rillingen over het lijf. De Franse Hoorn is sowieso een instrument waarvan de 

klankkleur, vooral in de hogere regionen, je maar zelden onberoerd laat. Een 

accent van drie ultralage in hoogte afnemende orkestnoten - beginnend op de 

laatste van de 6 genoemde hoornstoten - vormt daarop voor mij de kers op de 

taart of zo je wilt het glazuur op de cake.  

 

Het halve dozijn majesteitelijke hoornklanken in The man with the child in his 

eyes voert mij in gedachten naar de plecht van een robuuste driemaster in 

avontuurlijker tijden, wanneer, deinend op een mij vreemde tropische oceaan 

van het ene op het andere moment als een stip aan de horizon, zich dan 

eindelijk toch de zo langdurig en hartstochtelijk nagejaagde onbekende Nieuwe 

Wereld aandient. Een moment waarop de camera met gevoel voor timing 

dramatisch inzoomt. Of draaf ik hier een beetje door? Dacht het niet. 

 

 

 

                                                           (tekst©Floris Sartorius) 

 

 
 


