ARCHAÏSCH ITALIE – DE BASTIONS VAN HET MATRIARCHAAT
van Andrea Maddalena
Wanneer men probeert de geschiedenis van het Italiaanse schiereiland voor het 1000 jaar
v.C. te onderzoeken, betekent het - volgens de officiële archeologie en geschiedenis - dat
men een grijs gebied moet binnentreden. Een gebied met heel veel onzekerheden en waar
stereotypen – als erfenis van incomplete theorieën uit de XIX eeuw - nog steeds overleven
tot frustratie en verwarring van degenen die er graag meer over willen weten. Door de
moedige bijdrage van onafhankelijke onderzoekers en een aandachtige analyse van
mythen en verhalen die duizenden jaren oud zijn, is het ons uiteindelijk gelukt veel meer
van deze periode te begrijpen: bovenal is er de cruciale rol en invloed – zowel in Italië als
in de rest van het Middellandse Zeegebied - van oude volkeren genoemd Pelasgen,
matriarchaal en vreedzaam ingesteld, met geavanceerde technologie en makers van
prachtige kunstvoorwerpen. Feitelijk anticiperen deze volkeren op de komst van krijgers
uit het Oosten, die later “Indo-Europese volkeren” werden genoemd. Hoewel zij een
aantal sporen van de Pelasgische aanwezigheid nooit kunnen verwijderen, nemen zij - met
hun patriarchale en agressieve instelling - geleidelijk de plaats van de Pelasgen in en
zullen zij de sociale structuur van Europa in de laatste drieduizend jaar radicaal
aanpassen, met enorme gevolgen voor onze moderne maatschappij.
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Andrea Maddalena is geboren in 1968 in Rome en werkte in Rome en Perugia.
Hij is architect, deskundige in Etruskische, Romeinse en middeleeuwse architectuur en
kunst, symboliek en antropologie.
Sinds 2000 woont hij in Nederland in Amersfoort.

Lezingprogramma

“Archaïsch Italië – De bastions van het matriarchaat”

EERSTE UUR
De Moeder Godin - De cultus van Cybele
Shardana
Stonehenge in Toscane
Etrusken – Laatste bastion van het matriarchaat

TWEEDE UUR
Marija Gimbutas, Oude Europa en de migraties Kurgan
De geschiedenis verteld door de overwinnaars, De mythen en hun schat aan informatie, Gevolgen
voor de moderne samenleving
Onuitwisbare sporen van het matriarchaat
De delicate kwestie van de “Etruskische goudstukken”
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