De internationale conferentie 17 juli 2010 te Rome
Op zaterdag 17 juli 2010 wordt van 16.00-21.00h een internationale conferentie gehouden over de
matriarchaatstudie en de Gift Economy. De locatie is het Casa Internationale delle Donne aan de Via
della Lungara 19, Rome.
Over het Casa Internazionale delle Donne. Dit oude klooster in de centraal gelegen stadswijk
Trastevere huisvest 50 Italiaanse feministische organisaties. Er zijn conferentieruimtes, restaurants en
een mooie kloostergang. Ruime en hoge slaapzalen bieden voor weinig geld plaats aan maximaal 8
vrouwen. Je waant je in een oude kostschool. Een internationaal gezelschap van toeristen en
congresgangers van alle leeftijden bevolkt de wandelgangen en zalen. Meer informatie:
www.casainternazionaledelledonne.org.
De initiatiefneemster. Dit is Mrs. Genevieve Vaughan,
grondlegster van de Gift-Economy. Zij is Amerikaanse maar
woont al vele jaren in Italië. Zij is actief in het internationale
netwerk van feministen voor Gift-Economy en tevens in
antiglobaliserings- en vredesbewegingen. Zij schreef For-Giving,
A Feminist Criticism of Exchange (1997) en Homo Donans
(2006). Zij verzorgde twee bundels met artikelen van
internationale vrouwen over de Gift-Economy. Daarnaast
schreef zij twee kinderboeken in 2006 en 2007. Over haar levenswerk Giving for Giving werd een film
gemaakt.
Vrijdag 16 juli. In de morgen maken we een stadswandeling naar het Vaticaan en de Piazza Navona.
In de middag gaan we op excursie naar de heuvel de Aventino onder leiding van historicus Maria
Gabriella Guidetti. Zij verzorgt rondleidingen over de
vrouwengeschiedenis van Rome en geeft in het Casa Internationale
delle Donne cursussen over godinnen van Rome mg.guidetti@alice.it
. Maar het is hier helaas niet de plaats om over het Romeinse
roemrijke vrouwelijke verleden uit te wijden.
De sprekers. In volgorde van de affiche: Angela Dolmetsch uit
Colombia, Kaarina Kailo uit Finland, Leticia Layson uit
USA/Philippines, Bernadette Muthien uit Zuid-Afrika, Marguerite
Rigoglioso uit USA, Mariam Irene Tazi-Preuve uit Oostenrijk, Annine
van der Meer uit Nederland, Genevieve Vaughan uit USA/Italië.
De affiche van de conferentie

Zaterdag 17 juli. De congresdag.

Voor een bomvolle zaal van veelal jonge vrouwen en mannen gaven de sprekers in een tropische hitte
hun presentaties in het Engels. Speeches van diverse sprekers kwamen eerder aan de orde in het
verslag van de internationale Matriarchaats- en Gift-Economy conferentie in Toronto eind oktober
2009. Klik hier voor het Torontoverslag onder publicaties en verslagen. De eerste lezingen handelden
over feminisme en politiek activisme; de laatste lezingen gingen meer over archeologische en
godsdienst historische onderwerpen.
Tot deze groep behoorden de presentatie van de spreekster die voor mij kwam: Dr. Marguerite
Rigoglioso uit Californië en die van mjizelf. Hieronder een foto van de uitstekende presentatie van
Marguerite over haar eerste boek: The Cult of the Divine Birth in Ancient Greece. Naar de website van
dit boek. Rechts zie je de tolk Valeria.
Op 28 september 2010 is haar
fascinerende tweede boek uitgekomen:
“Virgin Mother Goddesses of Antiquity”.
Het onderwerp is de parthenogenese; het
mysterieuze vermogen van vrouwen om
zonder mannelijke tussenkomst te
scheppen, in het christelijke geloof
overgedragen als de onbevlekte
ontvangenis van Maria.
Klik hier voor informatie over dit bijzondere
boek.
Hier vindt u een interview met Dr. Rigoglioso over haar nieuwe boek ‘Virgin Mother Goddesses of
Antiquity’

Mijn vuurdoop. Hoewel ik vaker in het Engels presentaties geef, was het voor mij de eerste keer dat
ik een presentatie gaf op een internationaal congres voor een gemêleerd internationaal publiek. De
titel van mijn lezing met Power Point presentatie luidde: 35.000 years Venusart. The archaeology of
female leadership. De presentatie werd in het Engels uitgesproken en daarna door de uitstekende en
gepassioneerde jonge tolk Valeria simultaan in het Italiaans vertaald. Tevoren had ik met hulp van
Genevieve en Morena handouts in het Engels en Italiaans gemaakt en ook de teksten op de dia’s van
de presentatie waren zowel in het Engels als in het Italiaans. Dit alles om bij het tolken tijd te besparen
en het tweetalig publiek beter en sneller te kunnen informeren.
De lezing werd uitstekend ontvangen en voor korte tijd werd ik door een cordon van jonge Italiaanse
vrouwen omringd en gekust en geknuffeld. Dit omdat ik de moeite had genomen naar Rome te reizen
om deze informatie aan hen over te dragen. Op verzoek van de initiatiefneemster Genevieve Vaughan
is de presentatie geplaatst op haar website. Zie www.gift-economy.it. maar de PowerPoint Presentatie
is uiteraard ook te vinden op de website van Academie PanSophia, klik hier.

Op deze foto wordt aan het eind van de
conferentie het sacrale vers gebakken
brood aan een gelukkige en voldane
Genevieve Vaughan aangereikt en onder de
aanwezigen verdeeld.
Dr Annine van der Meer (verslag)

