
 

 

 

 

 

Informatie bij Steal away 
 
Muziek en componist 

Steal Away is een Afrikaans-Amerikaanse spiritual, een geestelijk lied, waarvan in dit 

geval de herkomst van de muziek bekend is. De melodie is hoogstwaarschijnlijk 

gemaakt door Wallace Willis (± 1820-1880), een Afrikaans-Amerikaanse slaaf. (Later 

verkreeg Willis de vrijheid als Choctaw feedman: een slaaf die na afloop van de 

Amerikaanse Burgeroorlog (1865) burgerschap kreeg van de Choctaw Nation of 

Oklahama, een gebied bestuurd door de Choctaw-indianenstam.) Een dominee die dit 

lied en andere, waaronder Swing Low, Sweet Chariot, hoorde zingen door Willis en zijn 

vrouw Minerva terwijl ze aan het werk waren, zorgde dat de liederen terecht kwamen 

bij een a capella- groep van de zwarte Fisk Universiteit in Nashville-Tenesse: The Fisk 

Jubilee Singers (1871-heden). Dit koor, dat nog steeds bestaat, tourde door heel 

Amerika en Europa en zette zo de spirituals als genre op de wereldkaart. Het 

arrangement is geschreven door David Hurley. 

 

Inhoud van de tekst 

‘Steal away’: ‘sluip er stilletjes vandoor, glip weg’. De historische achtergrond van dit 

lied maakt duidelijk dat deze tekst over er stiekem tussenuit knijpen over meer gaat dan 

het zoeken van een toevlucht bij Jezus, en het wegglippen uit het korte aardse bestaan 

naar de hemel, het uiteindelijke thuis. Zoals vele spirituals gaat dit lied ook over 

ontsnappen uit de slavernij. Het bevat mogelijk zelfs geheime aanwijzingen voor het 

netwerk van ontsnappingsroutes, de zogenoemde Underground Railway, dat leidde naar 

de staten zonder slavernij en naar Canada. De regels over ‘green trees abending’ 

(neerbuigende bomen, doorbuigende takken) en arme zondaren die staan te trillen, doen 

allereerst denken aan executies van slaven door ophanging, maar wie weet bevatten ze 

dus bovendien nog een boodschap over een andere bevrijding dan die door de dood. 

 

Tekst  

Steal away to Jesus, 

Steal away home, 

I ain’t got long to stay here. 

 

 

My Lord he calls me,  

he calls me by the thunder,  

the trumpet sounds within my soul, 

I ain’t got long to stay here. 

Steal... 

 

 

 

Green trees abending,  

poor sinners stand a trembling 

The trumpet sounds within my soul, 

I ain’t got long to stay here. 

Steal… 

 

My Lord he calls me,  

he calls me by the lightning,  

the trumpet sounds within my soul, 

I ain’t got long to stay here. 

Steal... 

 


