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voorpagina: Bronzen ketel met 6 leeuwenkoppen uit grafcontext van Cerveteri (675-650 v. Chr.), 

topstuk op de expositie De Etrusken - Una storia particolare in het Gallo-Romeins Museum, zomer-

najaar 2013 (foto: J. Goderis)
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ETRUSKEN: VAN VERGETEN VOLK TOT TOPTENTOONSTELLING 

Jozef Goderis 

 

Op woensdag 21 augustus jl. trokken we naar Tongeren voor het bezoek aan de 
gelegenheidstentoonstelling “Una storia  particolare”, een bijzonder verhaal over de 
Etrusken. Dit uitzonderlijk verhaal slaat niet enkel op de Etruskische cultuur maar eveneens 
op de schitterende realisatie door het museum van Tongeren. Het werd een dagtrip voor vier 
V.O.B.o.W.-ers van uit het station van Roeselare. Drie deelnemers sloten zich aan van uit 
Kortrijk. 
 
Toptentoonstelling 
 
In het Gallo-Romeins Museum van Tongeren 
werden we verwacht om 14.30u. Met behulp 
van audiofonen werden we ingelicht over de 
herkomst en gebruik van diverse Etruskische 
voorwerpen.  Een selectie van een 305-tal 
objecten brengt het mysterieuze verhaal van 
de Etrusken tot leven. De tentoonstelling 
bevat topstukken uit toonaangevende 
Europese musea van Leiden, Firenze, 
Bologna, Trier, Stuttgart, de Villa Giullia in 
Rome, de Vaticaanse en Capitolijnse musea. 
Tot de absolute blikvangers behoren rijke 
inboedels van graven van prinsen en 
prinsessen, gouden sieraden en bronzen 
wapens. Maar ook beelden van goden en 
godinnen en prachtig versierde asurnen 
staan hier te kijk. 

Ruime aandacht gaat naar de verschillende 
fases in de Etruskische geschiedenis, hun 
realisaties en wisselwerkingen met andere 
volkeren. 
 
- Van 1700 -1100 v.Chr. ontstaan en ontwik-

kelen zich kleine op zichzelf gerichte 
nederzettingen.  

- In de 9de eeuw v.Chr. komen stedelijke 
centra tot stand als belangrijke 
economische knooppunten, die dank zij 
uitwisselingen, culturele invloeden en 
intense handel tot bloei kwamen.  

- Van 750-500 v.Chr. wordt als het hoogte-
punt van de Etruskische cultuur 
aangenomen. 

- In 474 v. Chr. ondergingen de Etrusken 
een verpletterende nederlaag tegen de 
Grieken uit Cumae en Sicilië. 

 

  

                    De Etrusken waren geboren zeevaarders                           Vaas met armen doorheen staande oren 
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Rood impasto aardewerk met crème beschilderding 
(engobe) Cerveteri (650-625 v. Chr.) 

 

Bronzen beeldjes van vrouw en drie krijgers 

 

Antefixen: dakdecoraties op imbrices (bovenpannen) 

 
 
 
De Etrusken een vergeten volk 
 
Sedert de middeleeuwen zijn de Etrusken in 
ons onderwijs een vergeten volk. Bijna 
uitsluitend gaat de aandacht naar Grieken en 
Romeinen. Niettemin beschikten de 
Etrusken lang vóór de bloeitijd van het 
Romeinse Rijk over een rijke cultuur. 
 
De Etrusken leefden in het kerngebied 
Etrurië, in delen van het huidige Toscane, 
Umbrië en Latio tussen 1700 en 1100 v.Chr. 
in kleine op zichzelf gerichte nederzettingen, 
vooral van landbouw, veeteelt, jacht en 
visvangst. Vis werd gevangen in de meren, 
rivieren en in de zee. In de uitgestrekte 
bossen werd gejaagd op wild, hout was er in 
overvloed voor eigen gebruik en voor export. 
Het vee leverde trekkracht, vlees, huiden en 

wol. Voedsel en drank werden voorzien door 
oogst van graan, olijfolie, gedroogd fruit en 
wijn. Metaalertsen  als ijzer, koper, tin en 
zilver werden ontgonnen. Slaven delven ze 
op, vaklui smeden ze en ambachtslui maken 
er hoogwaardige artefacten van, vooral in 
ijzer en brons (legering van koper en tin). 
 
De Etrusken waren geboren zeevaarders: ze 
controleerden eeuwenlang de handel op 
“hun” Tyrrheense Zee. Grieken en Feniciërs 
zorgen voor instroom van goederen, kennis, 
ideeën en mensen. De Etrusken integreren 
dit alles in eigen tradities en samenlevingen. 
Bv. De antefixen, dakversieringen als 
maskers op het uiteinde van de 
bovenpannen (imbrices), door de Etrusken 
veelvuldig gebruikt en later overgenomen in 
de rijke Romeinse villa‟s. 
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Workshop voor jongeren: aardewerk beschilderen & juwelen maken 

 
Topstuk 
 
Uit de Villa Giullia zijn de gouden plaatjes 
van Pyrgi te vermelden, zowat de “steen van 
Rosetta” van de Etrusken. Ze hingen naast 
elkaar aan een tempeldeur, twee in het 
Fenicisch en één in het Etruskisch. Ze 
vormden de sleutel tot de ontcijfering, door 
vergelijking kon men de taal decoderen. Het 
Fenicisch is als Semitische taal redelijk goed 
gekend. Als schrift namen de Etrusken 20 
van de 26 Griekse letters over. 
 
Grafcontexten 
 
Uit de begraafplaatsen kan het dagelijkse 
leven afgeleid worden. Ze hadden de 
gewoonte huizen in miniatuur na te bouwen 
in hun grafkelders. 
 
Wisselwerking tussen Etrusken en Kelten 
komt aan bod met de vondsten uit drie 
Keltische graven: twee uit Duitsland 
(Weiskirchen en Asperg) en een uit België 
(Eigenbilzen). Dit laatste graf is het rijkste 
Keltische graf van België en bevatte ook 
Etruskische objecten. 
 
Inspiratie bij de Etruskische cultuur 
 
Voor ons noordelingen is de oude cultuur der 
Etrusken weinig bekend, maar toch hebben 
de archeologische ontdekkingen in Italië ook 
hun invloed gehad op  onze moderne 

maatschappij. Zo vond de Zwitserse 
beeldhouwer en schilder Alberto Giacometti 
(1901-1966) er zijn inspiratie. Hij liet zich bij 
de Etrusken inspireren voor zijn creatie van 
smalle en ranke beeldfiguren. 
 
Ook jongeren kunnen bij gelegenheid van 
deze tentoonstelling geanimeerd  worden. 
Kinderen ontvangen bij het binnenkomen 
een waaier met foto‟s  met een tiental 
voorwerpen die ze tijdens het bezoek dienen 
te vergelijken met de originele objecten in de 
vitrines. 
 
Tijdens workshops, elke namiddag, leren 
kinderen juwelen maken of aardewerk 
beschilderen, net zoals de Etrusken deden. 
 
Een moeder, reeds jaren V.O.B.o.W.-lid, was 
er graag met haar kinderen bij geweest op 
woensdag 21 augustus ll. Door 
werkomstandigheden op woensdag kon ze 
echter niet mee met haar kroost. Maar geen 
nood, de tentoonstelling werd verlengd t/m 
11 november. 
 
Van een V.O.B.o.W. lid en deelnemer 
kregen we volgend e-mail: 
 
“ Ik heb genoten van de Etrusken. Het was 
werkelijk een openbaring met prachtige 
stukken die uitstekend waren 
tentoongesteld. Bedankt voor het initiatief”.
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Enkele V.O.B.o.W. - deelnemers praten even na. 
 

(alle foto‟s: J. Goderis) 
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