
When I am laid, am laid in earth 
(Henri Purcell (1659-1695)- uit de kameropera Dido & Aeneas) 
 
(aria) 
When I am laid, am laid in earth, 
May my wrongs create No trouble, no trouble in thy breast; 
Remember me, remember me, but ah! forget my fate. 
Remember me, but ah! forget my fate. 
 
(vertaling) 
Als ik neerdaal, neerdaal in de groeve, 
Laat mijn ellende geen onrust, geen onrust geven in uw borst 
Gedenk mij toch, gedenk mij toch, maar Ach! – vergeet mijn lot. 
Gedenk mij toch, maar Ach! – vergeet mijn lot. 
 
Verhaal?!  
	  
 
 

Aeneas, de mythologische Trojaanse held, die door het lot was voorbestemd om na vele 
omzwervingen aan de kusten van Latium te landen, van waaruit uiteindelijk Rome zou 
ontstaan, komt met de zijnen per schip in Carthago aan, waar koningin Dido regeert. Al snel 
ontbrandt er een hevige liefde tussen Aeneas en Dido, een jonge, aantrekkelijke weduwe. Zij 
probeert Aeneas voor zich te behouden, maar deze wordt herinnerd aan zijn plicht naar het 
beloofde land Latium te gaan. Wanneer Dido bemerkt, dat hij met al zijn kameraden haar 
uiteindelijk toch verlaat, pleegt zij uit radeloosheid zelfmoord. 
 
Nog een versie 
 
De held Aeneas, zoon van een sterveling en van de godin Venus, slaagt erin met zijn vader en zoontje 
uit de brandende puinhopen van Troje te ontsnappen en vaart in de richting van Italië. De godin Juno 
laat hem door een verschrikkelijk noodweer uit de koers geraken en zo belandt Aeneas in Noord-
Afrika waar de koningin van Carthago, Dido, juist bezig is met de bouw van een nieuwe stad. Zij 
ontvangt hem gastvrij en aan haar hof vertelt hij over de verwoesting van zijn vaderstad en de 
avonturen die hem op zijn reis naar Afrika zijn overkomen. Tijdens zijn verhalen wordt Dido verliefd op 
hem, maar door de tussenkomst van de goden ziet Aeneas zich genoodzaakt heimelijk te vertrekken. 
De wanhopige Dido pleegt dan zelfmoord. Aeneas vaart met de zijnen door naar Latium waar hij in de 
buurt van Napels onder begeleiding van de priesteres van Apollo een tocht naar de onderwereld 
maakt. 
 
 


