ETRUSKISCHE LEGENDEN – DE SCHITTERING VAN HET VERBORGEN
GOUD
van Andrea Maddalena
In het gebied tussen Lazio, Umbrië en Toscane overleven nog volksverhalen en legenden
over de mysterieuze beschaving van de Etrusken. De Etrusken - al aanwezig op het
Italiaanse schiereiland vanaf de tiende eeuw voor Chr. - bezetten verschillende regio's van
Midden-Italië. Er zijn nog heel veel onzekerheden over de oorsprong, de taal, de
gewoonten van dit volk, welke in veel aspecten nog geheimzinnig voor ons zijn. En toch
zijn er tegenwoordig in Lazio, Umbrië en Toscane plaatsen te vinden die nog steeds
onlosmakelijk verbonden blijken te zijn met de geschiedenis, de cultuur, de
gebeurtenissen van de Etruskische beschaving en die een unieke, suggestieve charme
uitstralen. Hier treffen we een erfenis van verhalen en volkslegendes aan, die stevig
geworteld is in de lokale cultuur: het blijft bijvoorbeeld verrassend te merken hoe oude
verhalen van christelijke heiligen feitelijk gebaseerd zijn op veel oudere legenden met
hoofdkarakters uit de Etruskische pantheon. Bovendien bevatten veel christelijke religieuze
feesten nog steeds archetypische factoren van de pre-christelijke cultuur in relatie met de
Etrusken. Een zorgvuldige en gedetailleerde uiteenzetting zal niet alleen geleidelijk
toegang verschaffen tot een schat aan interessante informatie die ontbrekende
puzzelstukken van de onvolledige Etruskische puzzel bloot legt, maar zelfs onverwachts
terugleiden naar de oorsprong van de rode draad in dit verhaal, die boeiende nieuwe
vragen oproept over de noodzaak om de geschiedenis te herschrijven en over de
oneindige capaciteiten van de mens.
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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

“Etruskische Legenden – De schittering van het verborgen goud ”

EERSTE UUR
Inleiding over de Etruskische beschaving
Het Trasimenomeer
De stad Perugia: het merk van de Etrusken
Chiusi en het Labyrinth van Porsenna

TWEEDE UUR
De legende van de Heilige Ring - S. Mustiola
Het Bolsenameer: Het Heilige Bos en de Fee van het Meer
De Etrusken, Rome en de Kerk
Overwegingen over de Etruskische goudstukken
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