FACT SHEET

‘ETRUSKEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT’

Circa 1200-900 v.Chr. - Late bronstijd
Ontstaan van de eerste nederzettingen van Etrusken. Er zijn invloeden uit het noorden en het Nabije Oosten,
en er vindt versmelting plaats met de autochtone bevolking in Midden-Italië. Er is contact met culturen in
Centraal-Europa en het Egeïsche gebied.
Circa 900-725 v.Chr. - Villanova-periode
Deze periode is genoemd naar de archeologische site van Villanova, bij Bologna. Hier zijn de oudste bewijzen
gevonden van de Etruskische beschaving. De Etrusken cremeren hun doden en leggen contacten met de
Phoeniciërs. Deze periode correspondeert met de geometrische periode in Griekenland. Rond 750 v.Chr.
wordt de eerste Griekse kolonie gesticht in de baai van Napels (Cumae). In dezelfde tijd nemen de Etrusken
het alfabet over van de Grieken, die het op hun beurt van de Phoeniciërs hebben overgenomen.
Circa 725-580 v.Chr. - Oriëntaliserende periode
Deze periode wordt gemarkeerd door de import van waardevolle voorwerpen uit het Nabije Oosten en het
oosten van het mediterrane gebied. Waarschijnlijk worden er uit die gebieden ook vaklieden naar Etrurië
gehaald. Deze contacten resulteren in de oriëntaliserende stijl. Het is een tijd van grote welvaart, onder meer
dankzij de exploitatie van rijke ertsvoorraden. ‘Aristocratische’ Etrusken bouwen monumentale
familiegraven, afgedekt met tumuli (grafheuvels). Tarquinius Priscus, de eerste Etruskische koning, heerst
over Rome.
Circa 580-480 v.Chr. - Archaïsche periode
Deze periode wordt gekarakteriseerd door sterke Griekse invloeden, vooral in het zuiden van Etrurië en in de
kuststreken. De expansiedrift en de macht van de Etruskische stadstaten is groot. De Etruskische cultuur
behoudt haar regionale karakter. Deze periode valt op door monumentale gebouwen en sculptuur, kleurrijk
beschilderde en aan geklede grafkamertombes en invloeden van Ionische en Attische Griekse vaaskunst als
gevolg van de import van enorme hoeveelheden Attisch aardewerk. Servius Tullius en Tarquinius Superbus
heersen na elkaar over Rome. In 509 wordt daar de laatste Etruskische koning verdreven.
Circa 480-300 v.Chr. - Klassieke periode
Deze periode, vernoemd naar de Griekse Klassieke periode, betekent het einde van de Etruskische
overheersing op zee, met als belangrijkste gebeurtenis de nederlaag van de Etruskische vloot tegen Syracuse
in de Slag bij Cumae (474 v.Chr.). Door de teruglopende handel neemt de welvaart in de 5de eeuw
langzamerhand af. In de 4de eeuw worden de Etrusken vanuit het noorden teruggedrongen door de Galliërs,
in het zuiden begint Rome met zijn expansie. In 396 v. Chr. wordt Veii veroverd door de Romeinen.
Circa 300-100 v.Chr. - Etrusco-Romeinse periode
Deze periode valt ruwweg samen met de hellenistische periode in Griekenland en het Nabije Oosten.
Kenmerkend is een voortdurende politieke instabiliteit. Etrurië wordt door Rome gedomineerd. De materiële
cultuur krijgt een minder individueel karakter. De invloed van Magna Graecia (Zuid-Italië en Sicilië) op de
Etruskische kunst is groot. Aardewerk en bronzen objecten worden massaal op de markt gebracht. Wanneer
de eerste eeuw aanbreekt, zijn de Etrusken volkomen geïntegreerd in de Romeinse staat, in 90 v.Chr. krijgen
de Etrusken Romeinse burgerrechten. Rond 30 v.Chr. is het Etruskisch een dode taal geworden.
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