
AWAY IN A MANGER - GEEN WIEG VOOR EEN KONING 

 

Melodie: 
 

William James Kirkpatrick (27 februari 1838-20 september 1921) werd geboren in 
de Parochie van Errigal, Keerogue, County Tyrone, 
Ierland als zoon van een onderwijzer en muzikant, 
Thomas Kirkpatrick en zijn vrouw, Elizabeth Storey.  
 
Het gezin emigreerde op 5 augustus 1840 naar 
Philadelphia en woonde eerst in Duncannon, 
Pennsylvania.  
William vergezelde zijn ouders niet bij de eerste 
immigratie, omdat hij te jong was en ze zich wilden 
vestigen voordat ze hem naar Amerika brachten. Zijn 
moeder beval tijdens hun overtocht op het schip van 
een dochter.  
William kwam op zeer jonge leeftijd in aanraking met 
muziek en kreeg hierin een formele opleiding. 

In 1854 verhuisde hij naar Philadelphia om muziek en timmerwerk te studeren. 
Het was hier dat hij vocale muziek studeerde bij professor T. Bishop.  
William was een veelzijdige muzikant die cello, fluit, orgel en viool speelde. Hij 
sloot zich aan bij de ‘Harmonia and Haydn Sacred Music Societies’, waar hij 
kennismaakte met vele grote componisten. 
Vanaf 1858 begon Kirkpatrick te werken met A.S. Jenks die hem hielp bij het 
publiceren van zijn eerste verzameling hymnen, Devotional Melodies, in 1859. 
Zijn betrokkenheid bij de Harmonia Society introduceerde hem bij een andere 
man, Dr. Leopold Meignen, onder wiens voogdij hij zich voornamelijk wijdde aan 
de studie van muziek gericht op de theorie en samenstelling ervan. 
 
Tussen 1880 en 1897 publiceerden Sweeney en Kirkpatrick 49 belangrijke 
boeken. Het was ook in deze tijd dat Kirkpatrick het bevel kreeg over alle muziek 
in de Grace Methodist Episcopal Church. Na de dood van zijn eerste echtgenote  
trouwde opnieuw in 1893 en werd samen met zijn vrouw wereldreiziger. In de 
loop der jaren publiceerde hij bijna 100 grote werken en vele jaarlijkse werken, 
zoals volksliederen voor Pasen, Kerstmis en kinderkoren. 
 
William J. Kirkpatrick stierf op 20 september 1921. Hij vertelde zijn vrouw die 
avond dat er een deuntje door zijn hoofd ging en dat hij het wilde opschrijven 
voordat hij het verloor. Zijn vrouw ging alleen slapen, werd midden in de nacht 
wakker en merkte dat hij er niet was. Ze ging naar zijn studeerkamer om hem te 
zoeken, en toen ze dat deed, lag hij onderuitgezakt op zijn bureau, dood.  
 

Bewerking: 
 

David Valentine Willcocks, CBE, MC, (Newquay, 30 december 1919 – 17 
september 2015) was een Engelse organist, componist 
en koordirigent. 
 
Hij studeerde aan het Royal College of Music in Londen 
en aan King's College in Cambridge, waar hij de graad 
van organist behaalde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
diende hij in het Britse leger. Na de oorlog werd hij 
organist in de kathedraal van Salisbury. Vervolgens 
dirigeerde hij het koor van de kathedraal van 



Worcester. In 1957 werd hij benoemd tot hoogleraar muziek aan zijn alma mater, 
het King's College en tegelijk organist en dirigent van het koor van King's College 
Chapel. 
Hij was dirigent van het Britse Bachkoor tot 1998 en directeur van het Royal 
College of Music (tot 1984). In 1977 werd hij geridderd en sindsdien mocht hij 
met Sir aangesproken worden. 
Willcocks is vooral bekend van de vele arrangementen die hij maakte van 
traditionele Britse Christmas Carols. Voor het kathedrale koor van de Sint-
Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, de Schola Cantorum, schreef hij in het 
jubeljaar 2000 een Magnificat en een Nunc dimittis. Hij dirigeerde zelf de 
première op 19 november in de Sint-Janskathedraal. 
Willcocks overleed op 95-jarige leeftijd. 

Achtergrond-
informatie: 
 

Het lied kent veel variaties, maar de onderstaande lijkt de basis te zijn van de 
hedendaagse teksten. 
 

 
 

 

 


