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Stichting de Kleine Opera is in juli 2011 in het 
leven geroepen om muziekdramatische (familie)
voorstellingen met amateurs en professionals te 
maken. Xandra Mizée, de initiatiefneemster van 
de stichting, is in de regio Kennemerland wijd en 
zijd bekend door haar producties waarbij zij 
haar leerlingen laat samenwerken met 
professionals. Zij creëert met haar leerlingen, 
begeleid door professionele musici, 
voorstellingen die klassieke muziek en 
voornamelijk opera voor een breed publiek 
toegankelijk maken.  

Door de oprichting van Stichting de Kleine 
Opera zullen deze producties nog professioneler 
kunnen worden aangepakt. In het verleden 
heeft Xandra Mizée producties als "Het meisje 
met de zwavelstokjes", "De keizer en de 
nachtegaal" en "Vrouw Holle" gemaakt. Deze 
voorstellingen zijn zonder uitzondering een 
groot succes geweest. Voorlopig hoogtepunt 
was de voorstelling “Suor Angelica” van Puccini 
in 2012, geheel in het Nederlands gezongen. 

MET DANK AAN: 

Balletschool Balance Haarlem 
(www.balletschoolbalance.nl) 

Vogelfreak Vogeldemonstraties  
(www.vogelfreak.nl/) 

Muziekschool Jaap Prinsen  
(www.muziekschool-bloemendaal.nl) 

Adventskerk Aerdenhout  
(www.adventskerk.com) 

Bea’s Dierenboetiek  
(www.beasdierenboetiek.nl) 

Onze Stichting kan niet bestaan zonder de 
hartelijke steun van onze donateurs! Wij zouden 
het bijzonder op prijs stellen indien u ook de 
Stichting wilt ondersteunen middels een gift. 
Vanwege de ANBI status (Stichting de Kleine 
Opera, Aerdenhout) van onze Stichting is uw 
donatie voor u fiscaal prettig. Neemt u dan 
alstublieft contact op met onze voorzitter of 
penningmeester via onze website 
www.dekleineopera.nl. 

Dit is de tweede productie van Stichting De Kleine 
Opera. Wij willen dit graag vervolgen met een pro-
ductie in 2014. Daarvoor hebben wij wel veel en-
thousiaste donateurs en sterke persoonlijke mae-
cenassen nodig. Direct schenken? Stort uw welko-
me gift op bankrekening 30.05.21.507 tnv De Klei-
ne Opera, Haarlem en vermeld svp uw emailadres. 

Wilt u eerst meer informatie? Schrijf dan 
naar bestuur@dekleineopera.nl onder vermelding 
van “donateren”.  
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“René, kun jij als psychiater vertellen wat er mis is met die 
Dido?” Een gevaarlijk verzoek, een oordeel over iemand die 
ik niet ken. Wat bezielt deze vrouw?  Ze pleegt zelfmoord uit 
liefdesverdriet om de man die toch echt voor haar heeft 
gekozen en door haar is weggestuurd. 

Bij een diagnose hoort een levensverhaal. Dido was  gevlucht 
en daarbij werd haar man vermoord.  Ze stichtte een nieuwe 
stad  aan de kust van Noord-Afrika. De daar regerende kon-
ing stond haar toe een stuk grond in gebruik te nemen zo 
groot als zij met een runderhuid kon omtrekken. Dido sneed 
daarop een huid in zeer smalle repen, legde deze reepjes 
achter elkaar en kon op die manier een aanzienlijk gebied 
voor haar stad veroveren. Ze wees het huwelijksaanzoek van 
de koning af uit trouw voor haar vermoorde echtgenoot.  

De kracht van de opera zit in de grote contrasten tussen het 
onpeilbare verdriet van Dido en de verwoede pogingen van 
Belinda en het hof om van het leven een feest te maken. Zij 
hebben het motto: ‘het leven is een feest maar je moet wel 
zelf de slingers ophangen’, heel goed begrepen. Vrolijkheid is 
een zoete plicht, zij roepen Dido op zich te tooien met het 
kleed der vreugd. Zo staat Dido niet in het leven. Een orkaan 
van angst woelt in haar borst, zij wantrouwt haar hart, de 
weekheid van haar bloed.  

Het droeve lot van Dido roept snel de gedachte op dat het 
gaat om een vrouw met een borderline persoonlijk-
heidsstoornis. Dido voldoet zeker aan een aantal criteria: wis-
selingen tussen overmatig idealiseren en kleineren en de 
neiging tot zelfdoding. Toch denk ik dat de diagnose de lading 
niet volledig dekt. Ze zingt: ‘Remember me but forget my 
fate’, mooi vertaald met: ‘Vergeet me niet, gedenk mij in ge-
luk, niet in verdriet’. Dat roept op hoezeer zij hunkerde naar 
het geluk dat zij om zich heen zag, maar waar ze niet bij kon 
komen. Dit roept het beeld op van een krachtige, intelligente, 
getraumatiseerde vluchtelinge, die uit trouw voor haar ver-
moorde echtgenoot besluit zonder partner verder te leven. 
Haar onvermogen te genieten wijst mijns inziens op een 
diepe depressie en mogelijk een posttraumatische stress 
stoornis. Zij kon de slingers niet meer zelf ophangen. En dan 
komt Aeneas in haar leven, ze wordt toch verliefd. Er gloort 
hoop. Wellicht voelde ze weer een energie door haar lichaam 
en geest gaan waarvan ze dacht dat die er nooit meer zou 
komen. De heksen spelen echter hun nare spel en de hoop 
vervliegt voorgoed ‘ Zie je wel, het geluk is niet voor mij’, zal 
ze  gedacht hebben en pleegt zelfmoord. In haar aan-
grijpende afscheid toont ze dat ze ons het geluk wel gunt. En 
met de bijzondere wending die Xandra aan het verhaal geeft, 
blijkt het geluk voor die lieve Belinda in ieder geval wel 
bereikbaar. 

INTERVIEW MET XANDRA MIZÉE 
 

Wat gebeurt er in de Dido en Aeneas? 

“Koningin Dido van Carthago, ontvangt Aene-
as, die Troje is ontvlucht. Aangemoedigd door 
haar zuster Belinda, vat zij amoureuze gevoe-
lens voor hem op.” 

“Maar een groep tovenaressen die de koningin 
haten "omdat ze wel vaart", willen haar geluk 
verstoren: zij bedenken het plan een grote 
storm te ontketenen tijdens een wandeling van 
de geliefden, om hen te scheiden. Vervolgens 
spoort de elf van de hoofd-tovenares, ver-
momd als Mercurius, Aeneas aan te vertrek-
ken, met de valse bewering dat Jupiter hem 
beveelt een nieuw Troje te stichten (Rome).  
Aeneas doet dat, maar met tegenzin.“ 

“Aeneas' matrozen brengen alles in gereedheid 
om te vertrekken, tot grote vreugde van de to-
venaressen. Wanneer Aeneas diep bedroefd 
afscheid gaat nemen van Dido, beschuldigt zij 
hem van schijnheiligheid; Aeneas wil ten lan-
gen leste, tegen het vermeende goddelijke be-
vel in, alsnog in Carthago blijven, maar Dido 
stuurt hem weg. en pleegt dan zelfmoord.” 

Waarom heb je een epiloog toegevoegd, die 
nogal een wending aan het verhaal geeft? 

“Er heeft een epiloog bestaan, die aan het eind 
van de opera gedeclameerd werd. Deze is ech-
ter verloren gegaan. Wél is er een proloog, 
maar die wordt nooit opgevoerd. In het libretto 
zitten eigenlijk nogal wat plotlijnen die in het 
niets verdwijnen. Zo willen de heksen de on-
middellijke ondergang van Carthago en de 
dood van Aeneas; beide ondernemingen gaan 
niet door en men hoort er ook niets meer over.  
Daarom heb ik een nieuwe epiloog gemaakt 
van de proloogmuziek, waarin een lid van Ae-
neas' gevolg de hand vraagt van Belinda. De 
tovenares moet dan tandenknarsend toege-
ven dat de liefde alsnog overwint.” 

Wat is volgens jou de moraal van het verhaal?  

“Boze plannen van heksen slagen alleen bij een 
mens die het noodlot in zich draagt. Na de 
dood van hun koningin doen de achterblijvers 
het enige wijze: ze vereren de dode maar vie-
ren het leven met de levenden.” 
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EERSTE ACTE 

Belinda: 
Schud de wolk van uw mooi gezicht 
Vrolijkheid is zoete plicht: 
Rijkdom groeiend 
Vreugden bloeiend 
Voorspoed schatert, lach haar tegemoet! 
Schud de zwaarte af,  
het leven is zo goed! 
 
Koor: 
Doe de droefheid in de ban 
Schone, houd u ver daarvan 
Tooi u met het kleed der vreugd 
Bron van leven, bron van jeugd 
Van leven en van jeugd 
Vreugde is de hoogste deugd 
De hoogste deugd! 
 
Dido: 
Ah! Ah! Ah Belinda, 
Wanhoop drukt mijn ziel terneer  
Ah! Ah! 
Wanhoop drukt mijn ziel terneer 
’t Zwijgen drukt nog meer. 
 
Vrede vluchtte, kent mij niet meer 
Vrede vluchtte, kent mij niet meer 
De foltering wijkt als  

ik mijn smarten uit… 
Ik kan niet! Ik durf niet! 
Stem, zwijg, verberg nu je droef geluid! 
 
Belinda:  
Openheid doet leed verbleken… 
 
Dido:  
Toch verkies ik niet te spreken! 
 
Belinda:  
U wordt gekweld 
Door zwijgend smachten  
naar de jonge Trooise held. 
 
Tweede Vrouwe: 
Fortuna, schenk met gulle hand 
Een Trooise zegen,  
hier een vredig land! 
 
Koor:  
Twee koningen één: o heerlijke staat 
Gezegend de Liefde  
die Noodlot verslaat!  
 
Dido: 
Wie werd ooit zo’n held gewaar? 
Van storm, van strijd, 
verhaalt zijn trots gebaar! 
Hoe schoon is Venus‘ en  
Anchises’ liefdesvrucht 
Hoe zacht in tederheid… 
Maar hoe geducht, geducht in strijd! 
 
Belinda: 
Zijn stem, zo diep, zo vast, zo zacht 
Fluwelig als een streling in de nacht... 
 
Tweede Vrouwe: 
Bezie zijn blik, verlangend, vol verdriet 
Wekt die blik uw deernis niet? 
 
Dido: 
Een orkaan van angst  
woelt in mijn borst 
Mijn deernis heb ik te vaak vermorst 
Aan die het niet verdiend’ 
Te teder, te zacht is mijn gemoed 

Carthago, vruchtbaar land van zonnig leven 

-De schone Dido is haar stichteres- 

Wordt door een wolk van duisternis omgeven 

Een prins vaart weg, er sterft een minnares 

  

Zal nu Carthago mét haar moeder sneven? 

Het volk beweent zijn arme heerseres 

Viert dan, bezwaard, verlicht, opnieuw het leven 

De koningin is dood, heil de prinses! 

  

Wie was u, Dido? Schoon, van edel bloed 

Een moeder van uw land, gespeend van moed 

Was dan uw noodlot wrede godenstraf 

Of koos u zelf, vermoeid, voor't stille graf? 

  

Speel, dans en zing, verdrijf het vorsend vragen 

Met alles wat de zinnen kan behagen. 
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Ik wantrouw mijn hart, mijzelf… 
De weekheid van mijn bloed. 
 
Belinda: 
Nergens doornen op uw pad: 
De held bemint u, dat is dat. 
Maneschijn en geur van rozen 
Wil nu lachend minnekozen 
Nergens doornen op uw pad: 
De held bemint u, dat is dat 
Cupido neemt u op reis 
Naar het lieve paradijs 
Nergens doornen op uw pad: 
De held bemint u, dat is dat. 
 
Belinda: 
Zie, zie: de trotse held komt aan 
Hoe godgelijk is deze Trojaan! 
 
Aeneas: 
Spreek, zegen mij, schone koningin 
Met liefdevolle woorden; 
Geef zo mijn dagen zin 
 
Dido:  
Het lot, mijn heer, verbiedt het mij 
 
Aeneas: 
Mijn lot, o Vrouwe, dat zijt gij. 
O spreek één woord en ik trotseer 
Der goden wil, lief, op mijn eer. 
 
Koor: 
Amor schoot zijn gouden pijl trefzeker 
Zij die verwondde  
schenkt nu troost en heil 
 
Aeneas: 
Denk aan Carthago, denk aan mij 
Om godes wil, heb medelij! Ah! 
Breng, zoete reden van mijn bestaan  
Geen held ten val,  
laat Troje niet weer vergaan. 
 
Belinda: 
Amor, sla nu je slag! 
Dit is het uur, de dag 
Haar blik weerspreekt haar stem 

Haar blik weerspreekt haar  
norse weigerende stem 
Ze staat in vuur en vlam 
Ze staat in vuur en vlam,  
ze smacht naar hem  
 
Koor: 
Aan de stille vallei  
en de grazige weide 
Aan de spinnende beek 
en de purperen heide 
Zij de vreugden van liefde  
en schoonheid getoond 
Kom laten we dansen,  
kom laten we dansen 
Want groter geluk heeft hier  
nimmer gewoond. 
 

TWEEDE ACTE 

Tovenares: 
Volle maan, ’t is Sabbatsnacht 
Kom, zusters van de helse macht! 
Laat de offerhanen bloeden 
Laat de stormwind zuchtend woeden 
Verschijn, want dit is het uur 
Het satansuur van onheil en wrake 
Carthago zal baden in vuur!  
In bloed en vuur 
Dit is het uur… 

Nu glijden, geil en sissend, duizend slangen 

Tevoorschijn uit de kieren van de nacht. 

De maan, met bolle ziekelijke wangen 

Belicht Hecates dodelijke macht. 

   

Nu ligt de deugd in duisternis gevangen 

Die, onheilszwanger, 't uur der baring wacht 

Om te bevallen, vol vermaledijd verlangen 

Van godvergeten, walgelijke dracht. 

   

Zal droefheid vreugde nu gaan overwinnen? 

Nóg zien wij onze minnaars, zat van vreugd 

Van tederheid, van lust in ziel en zinnen 

De vruchten proeven van elkanders jeugd. 

   

Geliefden, koester toch dit uur van minnen! 

Te vlug sluipt rouw de harten immers binnen. 
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1e heks: 
Hoogheid, wij zijn steeds  
tot uw dienst hoor! 
 
Heksen: 
Wanhoop en onheil,  
dat is ons talent 
Vakwerk op maat,  
dat zijn we zo gewend. 
 
Tovenares: 
De koningin, schoon, bemind en groots 
Is onze prooi, is een kind des doods 
Zonsondergang zal rood zijn van bloed 
Van bloed en vuur,  
van hete hellegloed! 
 
Koor:  
Ha ha ha  
Ik lach me rot, ik lach me kapot. 
 
1e heks: 
Hoogheid, denkt u dat dat kan? 
 
1e en2e heks: 
Zeg eens, zeg eens: 
Wat bent u van plan? 
 
Tovenares: 
Een godenplicht dwingt de Trojaan 
Een rijk te stichten, ver hier vandaan 
Ik open, zusters, nu de jacht 
 
1e heks: 
Hoor! Hoor! De Boze schaterlacht! 
 
Tovenares: 
Jij gaat verkleed, mijn trouwe elf 
Als Mercurius, de dievengod zelf. 
Je zegt dat hij het anker licht,  
de zeilen hijst 
Dat hij vertrekken moet 
Dat hij vertrekt met spoed. 
 
1e en 2e heks: 
Perfectie is de norm 
Dus eerst een goeie storm 

Wat bent u goed in vorm 
Ik vind het echt enorm! 
Dan komen ze heel vlug 
Naar het paleis terug. 
Heel vlug, o zo vlug, vliegensvlug 
Met de spullen op hun rug staan ze 
voor de ophaalbrug! 
 
Koor: 
In dit grauwe gewelf  
Waagt zich woudreus noch elf  
De deugd gaat hier kreupel 
Door ’t duivels gepeupel 
Hier in dit gewelf 
 
Klam en koud is de kluis  
Hier komt mol noch muis 
Hier echoot de ondeugd 
O, heerlijk tehuis! 

 
Belinda: 
Welk een verlaten en wilde pracht 
Een paradijs voor spel en jacht! 
Zo’n fraai gebied, zo’n rijk gewin 
Diana zelf jaagt hier, de maagd-godin. 
 
Tweede Vrouwe:  
Vaak betreedt zij deze paden 
Gaat zij in haar  
maagdenbron zich baden  

Nu bloeien hoop en hof, ja, nu gedijt 

De rode roos die, Venus toegewijd 

Vlug bloem na bloem borduurt en, zonnedronken 

Elk zacht fluwelen blad van gloed laat vonken 

  

Hóe in dit woud de bloemen stralend pronken: 

Hóe anemoon en gulle rode klaver 

De grond uitbarsten als met stil gedaver 

Van zomer dol, van zilverdauw beschonken 

  

Tóch is dit paradijs met bloed ontwijd 

Toch heeft Adonis’ doodskreet hier geklonken 

Had god noch mens gehoor voor zijn gehuil 

Hier gaat de dood verbloemd maar bloedig schuil 

  

Ach, elke rode, lonkende papaver 

Is dochter van een troosteloos kadaver. 
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Hier is ’t dat Actaion zijn einde vond 
Waar hij zijn bloedig einde vond 
 
Ja, opgejaagd en dodelijk verwond 
Belaagd door eigen meute, eigen hond 
Belaagd door eigen hond 
 
De jager weerde zich verwoed 
(Nóg is de grond  
scharlaken van zijn bloed) 
Totdat het leven vlood 
En het einde was de Dood! 
 
Aeneas: 
Ziehier welk ondier is geveld 
Zijn tanden zijn reusachtig 
Adonis, sterk en prachtig 
Stierf door’ t monsterlijk bruut geweld! 
 
Dido: 
De lucht wordt dreigend… 
Hoor! Hoor! 
De donder splijt de bomen; 
Jupiter verbiedt dat  
wij hier ooit nog komen. 
 
Belinda: 
Vlug vlug, naar huis 
Ik hoor een stormgebruis 
Hier kunnen we niet schuilen 
De wind begint te huilen 
Pak je spullen bij elkaar! 
Er dreigt gevaar! 
 
Geest: 
Prins! 
Hoor hoe godes commando luidt: 
Vaar deze nacht de haven uit. 
 
Aeneas:  
Vannacht? 
 
Geest: 
Prins, zeg dit land voorgoed vaarwel 
Want Jupiter stuurt u dit streng bevel: 
Hij gebiedt u: Maak u los van  
Amors zoete liefdeskus 
De god eist dat u ver hiervandaan  

een stede sticht 
En Troje opwaarts richt. 
 
Aeneas: 
Ik gehoorzaam dit gebod 
Tart niet, o zwakke mens, uw God 
Maar ach, helaas… 
Hoe zeg ik het aan haar? 
Welk woord geeft  
aan mijn schat soelaas? 
Haar liefde verwierf ik, haar trouw 
Dit scheiden scheurt  
mijn hart van rouw 
Wreed is het lot dat mij zó sart 
Een nacht geluk, dan bitterste smart… 
Goden, ik tijg U aan! 
Maar toch, maar tóch zal ik gaan… 
Ach, hoe licht lijkt mij de dood 
Lichter dan wat Gij mij gebood.  
 

DERDE ACTE 
 
Zeemannen: 
Alle hens weer aan dek, de wind is om! 
’t Getij gaat al keren  
Kom aan boord, steek van wal,  
waarde heren 
Zwaai de meisjes gedag 
Met een kus en een lach 
Beloof ze te schrijven 
Zucht: ‘Kon ik maar blijven’ 
Vertrek met een snik 
En verlaat haar dan vlug! 
Wij komen hier nooit meer,  
Nee, nooit meer terug 
Nee, nooit niet, nee, nooit niet! 
Wij komen hier nooit meer terug! 
 
Trossen los, hijs het grootzeil,  
vlag in top! 
Verbreek alle banden 
Op naar zee,  
laat de vrijheid niet verzanden 
Vlug vandaan hier, op een draf,  
schud de meisjes vlug af 
De liefde moet vrij zijn 
Dan kan een man blij zijn 
Het anker verkankert  



8 

 
de liefde tot straf! 
Dus heren, we smeren’ m,  
peren ‘m vlug 
En komen hier nooit niet  
en komen hier nooit meer terug! 
 
Tovenares: 
Kijk! 
Zie de waaiende banieren 
Zie hoe men het zeil laat vieren 
Phoebes’ oog de baai verguldt 
’t verraad der zee in goudglans hult. 
 
1e en 2e heks: 
Het is gelukt! 
Ik ben verrukt! 
De koningin verlaten! 
 
Tovenares: 
Nu flink blazen  
Zodat een storm 
De zeeën doet razen 
Zo werd liefdesgekweel  
tot een onheilsgedonder 
Geprezen de zwarte macht 
De majesteit sterft vannacht 
Carthago gaat morgen ten onder.  
  
Heksen: 
Vernietiging: hoera! 
“Hoera” leidt vaak tot zorgen 
De koningin sterft dra 
Haar koninkrijk brandt morgen! 
 
Dido: 
Vergeefs, mijn zusters, is uw raad 
Nu sterft de trouw, nu praalt verraad 
Al zou ik bidden tot het gans’ heelal 
Laag en hoog wenst Dido’s val 
Vervloekt de lotsgodin, die mij als buit 
Nu triomferend in haar klauwen sluit.  
  
Belinda: 
Zie, Vrouwe, wie daar komt:  
de Trojaan! 
Zijn smart getuigt van liefde,  
hij bemint u 
Wil hem toch verstaan. 

Aeneas:  
Wanhoop verft mijn hemel zwart 
Hoor, koningin, mij aan: 
Godenplicht dwingt mij hier vandaan 
Dit scheiden breekt mijn hart. 
 
Dido: 
Zo huilt de valse krokodil 
Terwijl zijn prooi sterft met een gil. 
De moordenaar begaat zijn daad 
Noemt dan de goden  
scheppers van dat kwaad! 
 
Aeneas: 
Lief, bij mijn eer… 
 
Dido: 
Spreekt gij van eer? 
Gij, woordbreker, zwijg! 
Geen leugens meer 
Doe dan wat uw god gebood 
Breng mij aldus een wisse dood. 
 
Aeneas: 
Welaan dan: ik verbuig mijn lot 
Gehoorzaam Liefde, tart de god! 
 
Dido: 
Zwijg, valse minnaar en ga heen 
Mijn hart - eens smeltend –  
werd tot steen 
Geen berouw herwint het vuur 
Dat u beroofde van zijn duur 
Niets wat u zegt verheelt  
wat u mij heeft misdaan: 
U overwoog - zij ’t kort –  
van mij heen te gaan. 
  
Aeneas: 
Vergeef hem, die slechts bij u wil zijn 
 
Dido: Verdwijn, verdwijn! 
 
Aeneas: Ik blijf, ik blijf! 
 
Dido:  
‘k Ontvlucht u in de dood. 
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Aeneas: 
Mijn liefde is te groot 
Bij u, lief, wil ik zijn! 
 
Dido: Verdwijn, verdwijn! 
 
Aeneas: Ik blijf, ik blijf! 
 
Dido: 
Ga voor altijd hier vandaan  
met uw vloot 
Of ik vlucht in de dood! 
 
Dido: 
De Dood, helaas, dient zich toch aan 
Nu dat mijn lief is heengegaan. 
 
Koor: 
Zij met een waarlijk grootste geest 
Vermijden troost, zijn zich een beest. 
 
Dido: 
Kom hier, Belinda 
Duister omgeeft mij 
Ik ga sterven, houd me vast 
Graag zal ik het leven derven 
Dood, je bent een welkome gast. 
 
Geef mij een vriendelijk graf 
Begraaf je smart met mij 
Reeds ben ik van smarten vrij: 
Hier eindigt, hier eindigt onze last. 
Vergeet mij niet, vergeet mij niet! 
Gedenk mij in geluk, niet in verdriet! 
 
Koor: 
Kom, cupido’s, met vleugels,  
zwaar van rouw 
Bedek haar met rozen 
Parelend van droeve dauw 
Zachtjes, zachtjes, als een zwaan 
Glijdt nu haar ziel van ons vandaan 
Prinses, koningin 
Rust zacht, slaap nu lieflijk in 
Herleef daar, zweef daar,  
schrijd door de poort 
Vaarwel dan, Dido,  
hier gaat het leven voort. 

EPILOOG 
 
Moorse Prins: 
Belinda, staak uw droef geween 
Ach, laat Carthago  
niet verweesd alleen 
U bent het licht van mijn bestaan 
Laat nu de smart des doods vergaan. 
 
Moorse Prins/Belinda: 
Heb mij lief, breng de zonneschijn vlug 
Heb mij lief, breng het leven terug 
Vreugde, praal en triomfeer 
Jeugd, bewijs de liefde eer. 
 
Moorse Prins: 
Lief, ik zweer u eeuwig trouw. 
 
Belinda: 
Lieve prins, omhels uw vrouw, 
Kus uw vrouw! 
 
Samen: 
Minnaars, wees elkaar genegen 
Want liefde is de hoogste zegen. 
 
Tovenares: 
Jammerlijk heb ik gefaald: 
Nu vlucht de Haat 
En Liefde zegepraalt! 
Carthago jubelt  
om bruidegom en bruid 
Beroofd ben ik van mijn buit 
Mijn rijk is uit! 
 
Koor: 
Aan de stille vallei en de grazige weide 
Aan de spinnende beek  
en de purperen heide 
Zij de vreugden van liefde en schoon-
heid getoond 
Kom laten we dansen,  
kom laten we dansen 
Want groter geluk heeft hier  
nimmer gewoond. 
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Solisten: 
Dido   : Frouke van Es 
Aeneas   : Milan Faas 
Belinda   : Charlotte Beukers 
Tovenares  : Xandra Mizée 
Tweede Vrouwe : Angélique van Deursen 
Eerste heks  : Cilia Linssen 
Tweede heks  : Violet Brüggen 
Zeeman   : Jan Krimp 
Moorse Prins : Arend de Jonge 
Geest   : Stella Brüggen 
  
Declamator: 
Rob van Dam 
 
Sopranen: 
Ilone van Bergem 
Violet Brüggen 
Marieke van der Donk 
Ria Groenendijk 
Coralie Kalse 
Cilia Linssen 
Floor Mizee 
Yvonne Olsthoorn-Melenhorst 
Ilena Roelofsen 
 
Alten: 
Eveline Batenburg 
Anne Miek Bos-Labberté 
Violet Brüggen 
Marijke Elzenga 
Minki Gyles 
Roeliene Knottnerus 
Marjolein Menalda 
 
Tenoren: 
Ben Coppes 
Allard Everts 
René Keet 
Hans Kleipool 
Jan Krimp 
Wolf Ondracek 
Jan Olsthoorn 
 
Bassen: 
Arie Hoomans 
Roald Jacobs 
Frans Kalse 
Barth Kappeyne 
Maarten Mol 

Victor Schippers 
Martijn ten Velden 
Fred de Waard 
Guus Willemsens 
 
Kinderkoor: 
Heleen Brüggen 
Alex Driessen 
Leanne van Egmond 
Zafra Elzinga 
Hannah Huibregsen 
Emma Kappeyne van de Copello 
Eline Mensonides 
Heleen Oostlander 
Frédérique van Ravenswaay 
Sara Visser 
Hannah Weggen 
 
Dansers: 
Stella Brüggen 
Erik Oosterbaan Martinius 
Rosa de Ruiter (Duisterkind)  
Karlijn Peters (Vlinderkind)  
Paulien Sugarman  
Swaan Jabroer  
Ella Bloemendal 
Frédérique van Ravenswaay Claasen 
 
Kostuums:  
Joke Knol 
(Met dank aan Ineke Gerritsen en Ria 
Groenendijk) 
 
Ensemble: 
Franc Polman 
Alida Schat 
Josje ter Haar 
Albert Brüggen 
Henk Verhoef 
 
Pianorepetitors: 
Truus Tichelman 
Karen Lindström 
Paul Steinhauser  
 
Posterontwerp:  
Anna Wijnands 
 
Techniek en programmaboekje: 
Job Brüggen 

UITVOERENDEN 
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