
AND SO IT GOES - BILLY JOEL 

 

Zanger: 
 

Billy Joel is geboren(1949)  in een Joods gezin in wat vandaag de dag bekendstaat 
als de South Bronx en groeide op Long Island, een welvarende regio buiten New 
York, in een stad genaamd Hicksville in de historische wijk Levittown. In zijn 
teksten refereert hij vaak naar locaties in de stad New York en omgeving. Zo 
verwijst hij bijvoorbeeld in het lied It's Still Rock and Roll to Me naar de Miracle 
Mile, een winkelcentrum op Northern Boulevard in het gehucht Manhasset. 
 
Joel had altijd een goedgelovige, open instelling in zowel zijn zakelijke als 
persoonlijke relaties. Deze instelling manifesteerde hij in nummers als Tell Her 
About It, Honesty en And So It Goes.  
 

 
Andere: 
 

Billy Joel bracht het lied “And so it goes” uit als single in 1990. 
In 1993 werd het lied bewerkt in een kooruitvoering door The King’s Singers 
The King's Singers is een Engelse a capella zanggroep, die werd opgericht in 1968 
door leden van het King's College Choir in Cambridge. Het repertoire loopt van de 
middeleeuwen via renaissancemuziek, Bach en Burt Bacharach tot popmuziek. 
Vaak worden eigen arrangementen gezongen. 
 
The King's Singers is een van 's werelds populairste vocale groepen. De meeste 
optredens vinden plaats in de VS en Europa. Hun stijl kenmerkt zich door een 
academisch geschoolde uitvoering, met een harmonische vermenging en balans 
van de verschillende stemmen, zuivere toonvorming, perfect uitgevoerde ritmes 
en vaak humoristische. In de loop der jaren hebben 21 personen deel uitgemaakt 
van het ensemble. Hoewel ze tijdens concerten alleen a capella zingen, is op 
sommige opnamen begeleiding aanwezig, bijvoorbeeld een enkele gitaar of een 
luit, soms een groter instrumentaal ensemble. 
 

Vertaling lied: 
 

In elk hart is een ruimte 
Een sterk en veilig toevluchtsoord 
Om de wonden te genezen van eerdere geliefden 
Tot er een nieuwe langskomt 
Ik sprak met jou in voorzichtige bewoordingen 
Jij antwoordde onomwonden 
Toch voel ik dat ik te veel heb gezegd 
Mijn zwijgen is mijn zelfverdediging. 
En iedere keer dat ik een roos vasthield 
Leek ik alleen de doornen te voelen 
En zo gaat het, en zo gaat het 
En zul jij ook snel weer gaan, denk ik 
 
Maar als je bent weggegaan doordat ik zweeg 
Dan zou dat mijn grootste fout zijn 



Dus zal ik deze ruimte met je delen 
En kan je dit hart krijgen om te breken 
En dit is waarom mijn ogen gesloten zijn 
Maar beter ook, na alles wat ik heb gezien 
En zo gaat het, en zo gaat het 
En jij bent de enige die weet 
 
Dus ik zou ervoor kiezen om bij jou te zijn 
Dat is als de keuze aan mij was 
Maar jij kan ook een beslissing nemen 
En je kan dit hart krijgen om te breken 
En zo gaat het, en zo gaat het 
En jij bent de enige die weet 

 

 


