
Het doet er toe 

 

Je bent hier ooit gekomen 

 Met duizend en één dromen, 

Grote plannen, idealen,  

De wereld mooier maken. 
 

Weinig is geworden 

Van wat je hebt gehoopt, 

Of is dat de bedoeling 

Omdat het altijd anders loopt? 
 

De knikkers zijn verdeeld. 

Er wordt om geld gespeeld. 

Aan bod zijn grote krachten 

En jij voelt je niet bij de machte(n)  
 

Om het verschil te maken. 

Ontspan, maak je niet druk 

En zie de goede afloop, 

Want dan heb je meer geluk. 
 

Het doet er toe, 

Waar je gaat en waar je staat. 

Ook al is het vijf voor twaalf 

En ben je straks te laat. 
 

Het doet er toe, 

Wat je voelt en wat je denkt. 

Ja, het doet er toe, 

Dat jij hier bent. 
 

Elke vrijdag op de straat. 

Demonstreren voor het klimaat. 

Allemaal een puzzelstuk, 

Leg het neer op goed geluk. 
 

En zie hoe ieder bijdraagt 

Aan een groot geheel. 

Het is onvolledig 

Zonder jouw deel. 
 

Het doet er toe, 

Waar je gaat en waar je staat. 

Ook al is het vijf voor twaalf 

En ben je straks te laat. 
 

Het doet er toe, 

Wat je voelt en wat je denkt. 

Ja, het doet er toe, 

Dat jij hier bent. 
 

Een vlinder vliegt vrij en blij. 

Een zacht zuchtje wind 

Wordt een storm 

En keert het tij. 
 

Intermezzo met sax solo en blazers 



 

Het doet er toe, 

Waar je gaat en waar je staat. 

Ook al is het vijf voor twaalf 

En ben je straks te laat. 
 

Het doet er toe, 

Wat je voelt en wat je denkt. 

Ja, het doet er toe, 

Dat jij hier bent. 
 

Het doet er toe, 

Ook al lijkt het zonder zin, 

Kijk terug op het einde 

Dan zie je het begin. 
 

Het doet er toe, 

Wat je brengt en wat je schenkt. 

Ja, het doet er toe, 

Dat jij hier bent. 
 

Jij doet er toe! 

Jij, zij doet er toe! 

Jij, zij, hij doet er toe! 

Jij, zij, hij, wij doen er toe! 

 

Het verhaal van ‘Het Doet Er Toe’ 

 

Ik componeerde dit lied in 1976. Het was één van de eerste liedjes die ik schreef. Het heette toen 

‘Wie Kan Mij Zeggen’. De tekst beschreef mijn onzekerheid en mijn zoektocht naar een plek in de 

leven. Het lied is mij altijd blijven vergezellen en ik wilde het daarom persé een plek geven op mijn 

nieuwe album ‘Alles Verandert’.  

 

Ik vond wel dat de tekst herschreven moest worden, die was gedateerd. Het werd ‘Het Doet Er Toe’. 

Toen de nieuwe tekst klaar was, zag ik dat deze precies het tegenovergestelde was van de oude.  Je 

hoeft niet te zoeken, alles is er, het is goed dat jij er bent. Zijn wie je bent, is alles wat je hoeft te 

doen. 

 

Ik ben erg blij met de muzikale uitvoering van ‘Het Doet Er Toe’ want op deze manier heb ik het lied 

al die jaren in mijn hoofd gehoord. Stap voor stap valt er een instrument in; gitaar, bas, conga’s, zang, 

fender piano, drums, achtergrondkoor en tenslotte de blazers. We eindigen samen in een swingend 

crescendo! Na het laatste refrein was het lied klaar, maar ik herhaalde onbewust de akkoorden van 

de intro die René Bloks opnam. Daaruit is toen spontaan de uittro ontstaan met zang en nogmaals de 

hele band. 

 

Je hoort in ‘Het Doet Er Toe’ 

 

Hans Andeweg  Zang, acoustisch gitaar 

René Bloks  Fender Rhodes, bas gitaar, percussie en drums 

Debby Boekema Zang 

Harry Maes  Trompet 

Jorg Verhoeven-Bon Alt- en tenorsax 

 

Fons Toonen  Arrangement blazers 

Hans Andeweg  Tekst en muziek 

 

Opgenomen door René Bloks in Muziekstudio Artichoque in Tilburg (NL) 


