Op 17 december 2017 zal het 30 jaar geleden zijn dat Marguerite Yourcenar overleed. Zij
had een speciale band met Vlaanderen en speciaal met Brugge. Haar boek l’ oeuvre au
noir over Zeno heeft als ondertitel Retour à Bruges, terugkeer naar Brugge. Het werd
https://www.youtube.com/watch?v=FHJuNeaxCuc verfilmd en hier zie je de trailer. Vrije
stadsdichter Hedwig Speliers schreef in memoriam gedicht voor Marguerite ( Brussel, 8
juni 1903 – Mount Desert Island, 17 december 1987 )

MARGUERITE https://nl.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Yourcenar
Rituele uitwisseling van woorden. Mag ik uw pen,
Marguerite, uw welige en van goud vloeiende pen,
Met woorden, geplukte uit West-Vlaamse luchten,
Die gouden pen waarmee uw leven wordt herschreven.
Laat mij meereizen naar uw mediterrane verblijven,
Uw inspiratiebron Rome en uw kennis van het Latijn
met lijnen verfijnd tot diep in de Engelenburcht.
In Herinneringen van Hadrianus wast uw denken,
Draait gij aan het rad van de geschiedenis,
Bezint gij u op tijden van oorlog en vrede, gij eist
Van uw getrainde lezer brains en bovendien
Een blijvende belangstelling voor het menselijk lot.
Gij verweeft in een weelde van prozaïsche zinnen
Werkelijkheid en verbeelding tot één amalgaam saam.
Gij die sprekend op Hadrianus’ schaduw gelijkt.
Wankelend levenslang tussen hedonist en stoïcijn,

Op vrede hoopt voor uw gehavend continent
En Pax Romana als Pax Europeana herkent,
Gij die het verhaal van verzoenende rivalen
In profetische en prozaïsche schrijfgebaren
Wil vertalen u spiegelend aan zijn memoires.
Hadrianus en Antinoös, Siamese tweeling bijna,
Spiegelen uw geaardheid: lesbisch als u bent,
Gij, Marguerite, aan de zijde van Grace uw vriendin
Op Mount Desert Island. Haar trots is uw gewin,
Haar wrevel is uw wrevel wanneer gij weer eens
Met mineur intellect wordt geconfronteerd.
Magie en reislust hebt gij met elkaar gedeeld.
Rituele uitwisseling van woorden. Mag ik uw pen,
Marguerite, uw welige en van goud vloeiend pen,
Met woorden, geplukte uit West-Vlaamse luchten.
Die gouden pen waarmee gij uzelf hebt hertekend.
Laat mij meereizen naar uw mondiale verblijven
En het verfijnd Latijn van Rome, inspiratiebron
Glansrijk op geglansd onder uw glorieuze zon.
Hedwig Speliers, erestadsdichter Brugge, zaterdag 25 november 2017
https://www.youtube.com/watch?v=cn7coJbK9eA la Flandre & Yourcenar
https://www.youtube.com/watch?v=_KvpSfsF2Fg Yourcenar over l' oeuvre
https://www.youtube.com/watch?v=MCdWqzi5NV4 fragment Zeno uit terugkeer
naar Brugge, l’ oeuvre au noir/hermetisch zwart
http://www.dbnl.org/tekst/_fra001200301_01/_fra001200301_01_0009.php
https://www.kuleuven-kulak.be/nl/over_kulak/nieuws-enactiviteiten/theatervoorstelling-letre-que-jappelle-moi
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/de-villa-marguerite-yourcenar-bestaat20-jaar-la-villa-marguerite-yourcenar-f%C3%AAte-ses-20-ans.
http://www.budakortrijk.be/nl/film/datum/binnenkort/P18 ( toneel over Yourcenar )
https://www.youtube.com/watch?v=ko5hfl_9np4 ( Fischer Z met lied over
Yourcenar ) https://www.youtube.com/watch?v=EIxYSe_exY0 ( John Watts,
Fischer Z live ) https://fischer-z.bandcamp.com/track/marguerite-yourcenar
http://www.songtexte.com/songtext/fischer-z/marguerite-yourcenar-3cfd587.html
http://www.dirkvanbabylon.be/142077992?pagenum=2

